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„Nevědomost ženy je bič, jejž muž sám na sebe plete: dokud si žena nebude vědoma svého 

vysokého postavení a úkolu, jejž Bůh ji přiřkl, dotud muž na sypkém základě buduje. Žena 

musí být jeho spolupracovnicí, má-li se stavba podařit". 

Božena Němcová 1856 

 

Když se řekne „historie vědy“, každému se ihned vybaví řada matematiků, fyziků, chemiků a 

dalších vědců a jejich přínosy v různých vědních oborech. Když se řekne „žena ve vědě“, 

vybaví se nám většinou jediné jméno - Maria Curie-Sklodowska a její vědecké přínosy v 

oblasti výzkumu radioaktivity. Ale Maria Curie nebyla jedinou ženou, která svými objevy 

přispěla k rozvoji vědy a techniky. 

 

Klíčová slova: postavení žen ve společnosti, postavení žen ve vědě, historický vývoj 

počítačů, významné ženy v historii výpočetní techniky, Ada Byron, Grace Hopper, Zdena 

Rábová. 

 
Postavení žen v historii společnosti 

Společenské postavení ţen prošlo během historických etap velkou proměnou. Od dob 

vzniku lidské společnosti byla po mnoho staletí ţena zejména symbolem plodnosti, mateřství 

a rodiny. Po dlouhou dobu byla podřízena svému muţi a neměla téměř ţádná práva, jen 

povinnosti. Její schopnosti byly velmi podceňovány. Úlohou ţeny byla péče o domov, 

potomky a muţe, který zajišťoval obţivu. V římském právu dokonce ţena, stejně jako otrok, 

ve vlastním smyslu neexistovala. Neměla ani osobní jméno, pouze jméno svého otce. Otec 

měl téţ právo rozhodnout o tom, zda ponechá dceři ţivot. Teprve se šířením evangelia bylo 

ţenám přiznáno právo na ţivot stejně jako chlapcům. 

Postavení žen v historii vědy 

Stejné postavení jako ve společnosti měly ţeny i v historii vědy. 

Ţeny se sice na vědeckém výzkumu podílely jiţ od starověku, ale 

jejich podíl závisel na jejich společenském postavení. Byl jim 

umoţněn i výrazně jiný přístup ke vzdělání neţ muţům. Např. ve 

školách starověkého Řecka ţeny sice studovat mohly, ale ne na 

všech školách, protoţe některé školy umoţňovaly studium pouze 

muţům. Moţnost studia pro ţeny se uvolňovala jen velmi 

pozvolna. Zcela neomezený přístup ke vzdělání byl ţenám otevřen 

v podstatě aţ ve 20. století. 

Na poli vědeckého bádání se sice ţeny objevovaly od počátků 

vědy, ale povětšinou stály ve stínu muţů. Zdá se, ţe počet ţen, 

Významné ženy ve vědě 

Antika 

Acca-Lurentia (cca 634 p.n.l.), 

ošetřovatelka 

Aganice (asi 1878 p. n. l.), 

vědkyně 

Aglaonike (Starověké Řecko), 

přírodní vědy 

Arate of Cyrene (Starověké 

Řecko), přírodní vědy 

Diotama (Starověké Řecko), 

přírodní vědy 

En Hedu'Anna  

(cca 2354 p.n.l.), astronomie 

Gargi  (Starověká Indie), 

přírodní vědy 

Hipparchia (Starověké 

http://www.astr.ua.edu/4000WS/AGANICE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/AGLAONIKE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/ARATE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/EN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GARGI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HIPPARCHIA.html
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jejichţ vědecká práce vedla k pokroku, je v celé historii vědy 

nepatrný. Podrobnější analýzy však jasně ukazují, ţe ţeny také 

přispěly k rozvoji vědy objevnými myšlenkami, které by měly být 

oceněny. Faktem zůstává, ţe práce ţen ve vědě byla jejich 

muţskými kolegy přehlíţena a vědeckými historiky systematicky 

podceňována nebo dokonce opomíjena. 

Ze společenských a politických důvodů úspěšné ţeny ve vědě 

vţdy pracovaly se spolupracovníky. Těmito spolupracovníky bývali 

nejčastěji jejich manţelé, otcové, bratři nebo synové. Ţeny, 

bohuţel, mnohdy neměly moţnost své vědecké práce publikovat 

pod svým jménem, a tak se stávalo, ţe je publikovaly pod jmény 

svých spolupracovníků. Díky tomu se dnes jen velmi těţko 

identifikují mnohé vědecké přínosy ţen podle odborných pramenů, 

k přesné identifikaci spíš přispívají osobní deníky, zápisky a 

soukromá korespondence vědkyň. 

Historie ukazuje, ţe ţeny se uplatnili svými objevitelskými 

myšlenkami zejména v astronomii, která přitahovala ţeny z řady 

důvodů. Astronomie byla jedním ze sedmi svobodných umění (tj. 

gramatika, rétorika, logika, geometrie, aritmetika, hudba a 

astronomie) a ţeny se jí tak mohly věnovat jako svému "koníčku", 

tzn. doma a v rodinném prostředí. Tím nebylo narušeno postavení 

ţeny v roli matky, manţelky a pečovatelky. Dále byla astronomie 

často povaţována za vědu jednotlivců a vyţadovala jen malý 

kontakt s ostatními vědci. Většinou postačovala jen 

korespondence. Z těchto důvodů byly ţeny v astronomii 

společensky přijatelné. Mezi další vědy, kde ţeny měly moţnost se 

prosadit, byla medicína, alchymie, některá odvětví přírodních věd a 

filozofie. 

Mezi nejznámější ţeny Antiky, které se podílely se na vývoji vědy, 

patří např. Theano (520 p. n. l.), coţ byla nejprve studentka, 

později pak manţelka Pythagora. Byla Pythagorovou 

spolupracovnicí a po jeho smrti pokračovala ve vedení 

„Pythagorovy školy“ a významně přispěla k šíření vědy a filozife ve 

světě. 

Další byla Arete z Cypere (370 p. n. l.), dcera Aristippea, která 

významně přispěla k rozvoji „Platónovy akademie“. Otec ji po 

Řecko), přírodní vědy 

Hypatia, Alexandrie 

(370-415),  

přírodní vědy 

Lasthenia (Starověké Řecko), 

přírodní vědy 

Lilovarti (Starověká Indie), 

přírodní vědy 

Maritrayee (Starověká Indie), 

přírodní vědy 

Pan Chao (50 – 112), vědkyně 

Perictione (Starověké Řecko), 

přírodní vědy 

Penthesilea, (asi 1187 p. n.l.), 

vynálezce 

Ptah (cca 2700 p.n.l.), lékařka 

Si Ling Chi (cca 2640 p.n.l.), 

vynálezce 

Shi Dun  (Starověká Čína), 

vynálezce 

Sonduk (630 p.n.l.), 

astronomie  

Theano (Starověké Řecko), 

přírodní vědy 

Themista (Starověké Řecko), 

přírodní vědy 

 

Středověk 

Barbapiccola, přírodní vědy 

Borromeo, Celia Grillo, 

přírodní vědy  

Bucca, Dorotea, lékařka  

di Pisan, Christine  

(1383 - 1431), vědkyně 

Gozzadini, Bettina, právník  

Hebraea, Mary (cca 1. století), 

chemie 

Herrad, vědkyně 

Hildegard von Bingen  

(1099 - 1179), vědkyně 

Mahal, Nor, vynálezce  

Piscopia, Elena Cornaro, 

přírodní vědy  

 

r. 1600 - 1699 

Brahe, Sophia, astronomie 

Cavendish, Margart 

(1623 - 1673), vědkyně  

de la Cruz, Sor Juana Inez 

http://www.astr.ua.edu/4000WS/HYPATIA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LASTHENIA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LILAVARTI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MARITRAYEE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/PERICTIONE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/SHI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/SONDUK.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/THEANO.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/THEMISTA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BARBAPICCOLA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BORROMEO.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BORROMEO.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BUCCA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/DIPISAN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GOZZADINI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HEBRAEA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HERRAD.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HILDEGARD.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MAHAL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/PISCOPIA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/PISCOPIA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/CAVENDISH.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/CRUZ.html


 
Semestrální práce k předmětu HD16HT1 - letní semestr 2010/2011. 

HD16HT1 jandora1  2011 4 

 

studiích jmenoval do vedení školy. Arete tak byla jednou z mála 

ţen, která měla moţnost svá díla přednášet a publikovat pod svým 

jménem. 

Nejvýznamnější ţenou na poli vědy v období Antiky ale zřejmě byla 

astronomka, matematička a poslední správkyně alexandrijské 

knihovny Hypatia (cca 400 p. n. l.), která ve svém nejznámějším 

díle shrnula a doplnila Diophantovu práci. Hypatia je známá nejen 

z historie vědy. Zmínku o ní najdeme i v dějinách starověkého 

Řecka – Hypatia byla zabita při obraně slavné alexandrijské 

knihovny před útokem křesťanů, kteří při svých nájezdech 

vydrancovali celou Alexandrii. 

Ve středověku, bohuţel, doba vědě nepřála. Výrok sv. Augustina 

„Credo ut intelligam“ („Pochopení přichází s vírou“) představoval 

začátek dlouhého období úpadku vědeckého myšlení. Vzdělanost 

drţela v rukou církev, a tak se školy a věda přesunuly do klášterů. 

Kromě základního vzdělání v rodném a latinském jazyce se mniši a 

jeptišky věnovali jiţ pouze částečně svobodnému umění. Přístup 

ke vědě a moţnost ovlivnit její vývoj byl značně omezen. 

Změna nastala aţ v 16. století s příchodem tzv. vědecké revoluce. 

Nové objevy, nové metody organizace vědeckých dat, publikování 

a zpřístupnění vědeckých informací vytvořily ve společnosti nové 

prostředí, kde se začalo dařit vědeckému vzdělání. Začaly se 

objevovat "populární" vědecké práce, které vznikaly na základě jiţ 

známých objevů, a poskytly vědecký rozhled řadě lidí. 

Ve světové vědě se začala vyvíjet stále rostoucí skupina 

vzdělaných lidí, kteří se z počátku vědou zabývali jen ve svém 

volném čase. Postupně se ale různé vědní obory staly předmětem 

studia a přístup k vědeckým znalostem byl stále otevřenější. Stále 

však bylo odborné a univerzitní studium přístupnější pro muţe, 

ţenám se srovnatelné moţnosti otevřely v podstatě aţ v průběhu 

20. století. 

V pravé části mé práce je uveden přehled významných ţen a 

vědních oborů, kterým se věnovaly. Zmínku by jistě zaslouţila 

kaţdá z nich, ale závěrem této části bych se zmínila jen o jedné a 

tou je ruská matematička Sofia Vasiljevna Kovalevskia (1850 – 

1891). Za svého ţivota nezískala jako ţena v tehdejších 

(1651 - 1695), vědkyně 

Cunitz, Marie (1610-1664) , 

astronomie 

Kirch, Maria Margarethe  

(1670 - 1720), astronomie 

Merian, Maria Sibylla  

(1647 - 1717), přírodní vědy 

Molza, Tarquinia, vědkyně 

 

r. 1700 - 1799 

Agnesi, Maria Gaetana  

(1718 - 1799), matematika 

Anning Mary (1799 – 1847), 

geologie 

Ardinghelli, Maria Angela, 

matematika, fyzika  

Atkins, Anna (1799 - 1871), 

botanika 

Barnothey, Madelaine  

(1711 – 1778), fyzika 

Bassi, Laura (1711 – 1778), 

fyzika 

Colden, Jane (1724 - 1766), 

botanika 

De Breteuil, Emilie Marquise 

du Chatelet, Emilie 

(1706 - 1749), vědkyně 

Dumee, Jeanne, astronomie  

Germain, Sophia  

(1776 - 1831), matematika 

Green, Catherine, vynálezce  

Herschel, Caroline Lucretia 

(1750 - 1848), astronomie 

Kablick, Josephine, botanika  

Lepaute MME, Nichole-Reine   

(1723-1788), astronomie 

Logan, Martha Daniell  

(1702 - 1779), zahradnictví 

Manzolini, Anna Morandi  

(1716 - 1774), lékařka 

Masters, Sybilla (asi 1715), 

vynálezce 

Pierry MME, DU, astronomie 

Pinckney, Eliza Luca  

(1723 - 1766), 

obchod, vynálezce 

Ramsey, Martha Laurens 

(1718 - 1811), agronomie 

Reinhardt, Anna Barbara 

http://www.astr.ua.edu/4000WS/CUNITZ.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/KIRCH.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MERIAN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MOLZA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/AGNESI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/ARDINGHELLI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/ARDINGHELLI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/ATKINS.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BASSI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/COLDEN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/DEBRETEUIL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/DEBRETEUIL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/DUMEE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GERMAIN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GREEN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HERSCHEL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HERSCHEL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/KABLICK.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LEPAUTE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LOGAN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MANZOLINI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MASTERS.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/PINCKNEY.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/RAMSEY.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/RAMSEY.html
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matematických kruzích uznání, ale její intelektuální přínos pro vědu 

je natolik významný, ţe byla nakonec označena „Královnou vědy“. 

Historický vývoj počítačů 

Na úvod této části poloţím otázku. Kdy vznikl první „počítač“? 

 a) v 18. století 

 b) 35 tisíc let před naším letopočtem 

 c) ve středověku 

Na první pohled tu odpověď asi kaţdý vyloučí jako nesmysl, ale 

začalo to opravdu u klacků a kostí, tedy b) je správně. První 

počítače neměly elektronické součástky, tranzistory, dokonce ani 

kolečka a děrné štítky. Nejstarší nalezený primitivní počítací stroj 

(objevený v jiţní části Afriky) pochází skutečně z období cca 35 

tisíc let před naším letopočtem. Jde o lýtkovou kost pravěkého 

paviána s 29 zářezy, které naznačují sčítání dnů v měsíčním cyklu. 

A některé kmeny v této oblasti pouţívají kosti ke sčítání dodnes. 

 

1. První třída počítačů: zvířecí kost. 

 

První generace „přenosných počítačů“ spatřila světlo světa v 

Sumerské říši, ale nezávisle se objevila i u mnoha dalších 

civilizací. První „notebooky“ nesly název Abakus a dokázaly sčítat 

a odčítat ve více řádech. A tady je asi mnohým jiţ jasno - ano, byla 

to kuličková počítadla (tzv. abaky), která se rovněţ v nejrůznějších 

oblastech světa stále pouţívají. 

První stroj, označovaný jako mechanický počítač, tzv. antikythérský 

mechanizmus, se objevil někdy mezi roky 150 a 100 p. n. l. 

Mechanizmus se skládal z více neţ třiceti ozubených koleček 

seřazených v rovnostranných trojúhelnících a na svou dobu byl 

skutečně miniaturní. Podle dnešních poznatků slouţil k výpočtu 

(nar. 1750), matematika 

Roccati, Cristina  

(1732 – 1979), fyzika 

Sabliere, astronomie 

Somerville, Mary  

(1780 - 1872), astronomie 

Taylor, Janet, astronomie 

Thomas, M. Carey,  

přírodní vědy 

Villepreux-Power, Jeanne, 

(1794 - 1871), přírodní vědy 

 

r. 1800 - 1899 

Adams, Elisabeth, vynálezce 

Barton Clara (1821 – 1912), 

ošetřovatelka 

Baker, S. Josephine  

(1873 - 1945), zdravotnictví 

Beech, Olive Ann 

(1920 - 1986), aviatika 

Benedict, Ruth (1887 - 1948), 

antropologie 

Blackwell, Elizabeth  

(1821 - 1910), lékařka 

Bragg, Elizabeth (nar. 1876), 

inženýrství 

Britton, Elizabeth Knight 

(1858 - 1934), botanika 

Britton, Mary E., lékařka 

Brush, Mary, vynálezce  

Calkins, Mary Whiton 

(1863 - 1930), psychologie 

Clapp, Cornelia  

(1849 - 1934), zoologie 

Dix, Dorothea (1802 – 1887), 

lékařka 

Donne, Maria Dalle, lékařka 

Edwards, Mary (1832 – 1919), 

lékařka  

Eglui, Ellen, vynálezce 

Fletcher, Alice (1838 - 1923), 

antropologie 

Fleming, Williamina  

(1857 - 1911), astronomie 

Garrett-Anderson, Elizabeth 

(1836 – 1917), lékařka 

Huggins, Margaret Murray 

(1848 - 1916), astronomie 

Kidd-Gowanlock, Jennie, 

http://www.astr.ua.edu/4000WS/SABLIERE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/SOMERVILLE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/VILLEPREUX.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/VILLEPREUX.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BAKER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BEECH.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BENEDICT.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BLACKWELL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BRAGG.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BRITTONE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BRITTONM.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/BRUSH.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/CALKINS.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/CLAPP.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/EGLUI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/FLETCHER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/FLEMING.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HUGGINS.html
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polohy vesmírných těles. 

K vývoji výpočetní techniky přispěl v 15. století i florentský objevitel 

Leonardo da Vinci. Mezi vynalézáním různých strojů, pitváním 

lidských těl a malováním madon si našel čas také na nákres stroje, 

který měl pravděpodobně slouţit k mechanickému sčítání a 

odčítání. Jako většina jeho díla, i tento nákres byl ve své době 

zavrţen. Aţ v roce 1968 se pokusili bostonští vědci tuto kalkulačku 

sestavit a ona opravdu fungovala. 

 

2. Návrh prvního mechanického počítače od Leonarda da Vinciho. 

 

Období „temna“ ve středověku zasáhlo také vývoj počítačů, takţe 

významnější pokrok byl zaznamenán aţ v 17. století, kdy se 

zejména zdokonaloval a vylepšoval mechanizmus sčítacích strojů. 

Největším posunem ve vývoji byl tzv. krokový počítač Gottfrieda 

Leibnize, který uměl i násobit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kotoučový mechanický počítač – šest koleček, šest řádů. 

 

Mechanické kalkulačky se stále zdokonalovaly, aţ jim k 

dokonalosti chybělo jiţ jen jedno: nedaly se naprogramovat. Tímto 

lékařka 

Kies, Mary, vynálezce  

Kovalevskia, Sofia  

(1850 - 1891), matematika 

Lamme, Bertha (nar. 1893), 

inženýrství 

Lefebre, vynálezce 

Lovelace, Lady Augusta Ada 

Byron (1815 - 1851), 

matematika 

Manning, Mrs. A.H., 

vynálezce 

Mather, Sarah, vynálezce 

Maxwell, Anna (1851 – 1929), 

ošetřovatelka 

Mitchell, Maria (1818 - 1889), 

astronomie 

Nightingale, Florence, 

ošetřovatelka, statistika 

Potter, Beatrix (1866 - 1943), 

mykologie 

Richards, Ellen Swallow  

(1842 - 1911), 

ekonomie, inženýrství 

Roebling, Emily (1844 - 

1903), inženýrství 

Royer, Clemence Augustine 

(nar. 1830), přírodní vědy 

Scarpellini, Caterina  

(nar. 1808), meteorologie 

Shattuck, Lydia White  

(1822 - 1889), biologie 

Stevens, Nettie  

(1861 - 1912), biologie 

Taylor, Lucy Hobbs  

(1833 - 1910), dentiska 

Walker, Mary, MD  

(1832 - 1919), lékař 

Washburn, Margaret Floy 

(1871 - 1939), 

bihaviorální vědy 

Whiting, Sarah F.  

(1846 - 1927), astronomie 

 

r. 1900 – 1999 

Apgar Virginia (1909 – 1974), 

lékařka 

Ayrton, Hertha Marks 

(1854 - 1923), fyzika 

http://www.astr.ua.edu/4000WS/KIES.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/KOVALEVSKIA.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LAMME.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LEFEBRE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LOVELACE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LOVELACE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MANNING.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MITCHELL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/POTTER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/RICHARDS.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/ROEBLING.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/SCARPELLINI.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/SHATTUCK.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/STEVENS.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/TAYLORL.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/WALKER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/WASHBURN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/WHITING.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/AYRTON.html
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problémem se úspěšně zabýval anglický matematik Charles 

Babbage (1791 – 1871), který je také nazýván „otcem počítačů“. 

První Babbagův stroj propojoval mechanické kalkulačky s parním 

motorem a dokázal spočítat sérii příkladů, později vynálezce přidal 

periferii pro „tisk" výstupu. Stroj se ale skládal z 25 tisíc částí, váţil 

13 600 kilogramů, měřil na výšku 2,4 metry a při počítání strašlivě 

funěl, coţ byl důsledek práce parního stroje. 

Druhý Babbagův stroj jiţ byl mnohem zajímavější, protoţe zde se 

Babbag pustil do vývoje analytického motoru. Tento stroj sice nikdy 

nevzniknul, ale v historii počítačů zaujímá unikátní místo díky tomu, 

ţe měl být programovatelný. Instrukce i data ke zpracování se do 

něj měly dostávat v podobě děrných štítků. Na těch mohly být tři 

typy dat: aritmetické operace, číselné konstanty a instrukce pro 

ukládání nebo načítání z paměti. Návrh počítal s pamětí na tisíc 

čísel o padesáti cifrách. Aritmetická jednotka (procesor) měla 

zvládat všechny čtyři základní operace, srovnání a odmocňování. 

Londýnské Muzeum vědy sestavilo tento analytický stroj podle 

původních nákresů aţ v roce 1991 a vše fungovalo bezchybně. 

Německé přísloví říká „Matkou všeho je válka“. Pokud se na toto 

přísloví podíváme z hlediska počítačů, pak je nutno mu dát do jisté 

míry za pravdu, protoţe právě v období druhé světové války 

vznikaly první elektronkové počítače Eniac vývojové skupiny 

J. Mauchlyho a J. P. Eckerta. Na konci války se k této skupině 

připojil ještě John von Neumann, který sestavil seznam 

teoretických poţadavků, kterými se konstrukce funkčního 

počítacího stroje musí řídit (dnes známá jako von Neumannova 

architektura). 

Dnešní počítače sice v některých rysech vycházejí z počítačů první 

generace, ale vzhledově se ještě velmi lišily. Komunikace 

neprobíhala přes klávesnici a monitor, ale probíhala pomocí 

číselných kódů zapisovaných do děrné pásky a rovněţ výkonově je 

nemůţeme s dnešními stroji porovnávat.  

V 60. letech 20. století byly elektronky nahrazeny tranzistory, ale i 

ten nejmodernější počítač byl velmi komplikovaným zařízením, 

které potřebovalo ke svému provozu buď samostatnou budovu, 

nebo alespoň několik vyhrazených místností se speciálními nároky 

Burbidge, Margaret  

(nar. 1919) , astronomie 

Cannon, Annie Jump  

(1863 - 1941) , astronomie 

Coleman, Bessie  

(1893 - 1926), aviatika 

Crocker, Deborah (nar. 1957), 

astronomie 

Curie, Marie (1867-1934), 

chemie 

Delany, Bessie (1889 - 1995), 

dentiska 

Delany, Sadie (1891 - 1999), 

ekonomie 

Franklin, Rosalind Elsie  

(1920 - 1957), chemie 

Gleason, Kate (1865 - 1933), 

inženýrství 

Granville, Evelyn Boyd  

(nar. 1924), matematika 

Harrison, Anna J., chemie 

Hodgkin, Dorothy, 

pharmaceut 

Crowfoot (1910 - 1994), 

chemie 

Fossey, Dian (1932 – 1985), 

biologie 

Hopper, Grace (1906 - 1992), 

matematika 

Howard, Sethanne  

(nar. 1944), astronomie 

Joliot-Curie, Irene 

(1897 – 1956), fyzika 

Klumpke, Dorothea  

(1861 - 1942), vědkyně 

Leavitt, Henrietta Swan  

(1868 - 1921), astronomie 

Matlby, Margaret E.  

(1845 - 1926), fyzika 

Mayer, Maria Goeppert, fyzika  

McClintock, Barbara  

(1902 - 1992), biologie 

Mead, Margaret 

(1901 – 1978), antropologie 

Meitner, Lise  

(1878 - 1968), fyzika 

Menten, Maud, biologie  

Morgan, Julia, architektura  

 

http://www.astr.ua.edu/4000WS/CANNON.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/COLEMAN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/CROCK.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/CURIE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/DELANY.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/DELANY.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/FRANKLIN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GLEASON.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GRANVILLE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HARRISON.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HODGKIN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HODGKIN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HODGKIN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HOPPER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/HOWARD.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/KLUMPKE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/LEAVITT.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MATLBY.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MAYER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MCCLINTOCK.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MEITNER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/MORGAN.html
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na čistotu, kabeláţ, klimatizaci atd. a o jeho chod se musel starat 

tým odborníků, většinou úzce specializovaných na konkrétní stroj. 

Náklady na pořízení se vyčíslovaly pěti aţ šesticifernou sumou v 

dolarech. Přesto poptávka neustále rostla, neboť při správné 

organizaci práce se investice do výpočetní techniky měla velmi 

rychlou návratnost. 

Kromě "počítače ve středisku" se trh doţadoval také "počítače pro 

jednoho člověka". Rozhodujícím faktorem byl vývoj nových 

elektronických součástek - integrovaných obvodů (čipů). 

Kalifornská firma Intel dosáhla jako první hustoty integrace 1000 

tranzistorů na čip, coţ bylo nezbytné k sestavení tzv. 

mikroprocesoru, řídicí jednotky počítače. Stalo se tak roku 1971. 

Noether, Emily (1882 - 1935), 

matematika 

Payne-Gaposchkin, Cecelia 

(1900 - 1978), astronomie 

Pereyaslaw, Sophia, biologie  

Sawyer Hogg, Helena, 

matematika 

Sherman, Patsy, vynálezce  

Tacke, Ida Eva, fyzika  

Telkes, Maria, fyzika  

Weaver, Mary Olliden, 

vynálezce  

Wu, Chien Shiung, fyzika  

Yalow, Rosalyn Sussman  

(nar. 1921), fyzika 

Tím byla odstartována nová éra vývoje a minimalizace výpočetní techniky, která se pak velmi 

rychle stala dostupnou široké veřejnosti. 

Podíl žen na vývoji výpočetní techniky 

Ačkoli počátek vývoje výpočetních technologií byl nejprve spojován výhradně s muţi, dnes jiţ 

víme, ţe u začátků také stály také ţeny. První ţena v historii vědy, která se zaslouţila o 

vývoj počítačů a byla přímou spolupracovnicí Charlese Babbage, se jmenovala Ada 

Augusta Byron, známá také jako Lady Lovelace (1815 – 1851). 

 

4. Ada Byron, Lady Lovelace 

Ada Byron byla dcerou romantického básníka Lorda 

Byrona, svého otce však nikdy nepoznala, protoţe pět 

měsíců po jejím narození poţádala matka o odluku. Ada 

získala přírodovědné vzdělání - říká se, ţe ji k němu 

vedla matka, a to především proto, aby se nevěnovala 

poezii jako její otec. V průběhu studia poznala Ada 

matematika Charlese Babbage, děkana matematické 

katedry v Cambridge, a zcela ji nadchla myšlenka 

analytického stroje. Připravila první projekty k vyuţití 

tohoto stroje a napsala pro něj první algoritmus – soubor 

instrukcí opakujících se v sekvencích, který se dnes 

nazývá smyčka. Tím vlastně vytvořila první 

programovací jazyk. Ada Lovelace sice zemřela jiţ ve 

věku 37 let na zhoubný nádor, ale její přínos k vědě byl 

velmi významný. 

http://www.astr.ua.edu/4000WS/NOETHER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GAPOSCHKIN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/GAPOSCHKIN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/PEREYASLAW.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/SHERMAN.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/TACKE.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/TELKES.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/WEAVER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/WEAVER.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/WU.html
http://www.astr.ua.edu/4000WS/YALOW.html
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Velkou příleţitost dostaly ţeny v období 2. světové války, kdy si v důsledku nedostatku 

pracovních sil najala americká armáda asi stovku absolventek matematických oborů, které 

začaly nahrazovat muţe po jejich odchodu do armády. Tyto ţeny prováděly sloţité balistické 

výpočty pomocí kalkulaček. Později z nich byla vybrána šestice ţen (Kay McNulty, Betty 

Snyder, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman, Betty Jennings, and Fran Bilas), které byly 

obsazeny do pozice „computer“ pro obsluhu prvního počítače Eniac. Tyto ţeny nejen pro 

počítač psaly algoritmy, ale musely se naučit i to, jak počítač funguje, protoţe velmi brzy 

zjistily, ţe bez znalosti hardwaru programovat nemohou. Poloţily tak vlastně základ novému 

vědnímu oboru „výpočetní technika“. Po válce byl ale přínos ţen při vývoji počítače Eniac 

zcela eliminován a jak počítač, tak i nový vědní obor byly veřejnosti představeny jako 

výsledky práce muţů.  Před veřejností byly na dlouhou dobu skryty i fotografie a další 

dokumenty dokládající podíl ţen na vývoji výpočetní techniky v průběhu války. 

Krátce po válce se ale ve vývoji výpočetní techniky objevuje další významná ţena, 

američanka Admiral Grace Murray Hopper (1906 – 1992), která byla jednou z prvních a 

velmi významných programátorek. Byla oceněna vyznamenáním "National Medal of 

Technology" za průkopnickou práci a výsledky ve vývoji počítačových programovacích 

jazyků, které zjednodušily počítačovou technologii. Byla první ţenou, která obdrţela toto 

vyznamenání jako jednotlivec. 

 

5. Admiral Grace Murray Hopper 

Grace studovala matematiku a fyziku a jako první 

ţena získala doktorát z matematiky. V roce 1943 

vstoupila do programu Navy WAVES (zkratka pro 

"ţeny přijaté k dobrovolné sluţbě"), kde byla 

posléze povýšena na poručíka pro plnění úkolů v 

rámci projektu výzkumu počítačů na Harvardské 

univerzitě. Spolupracovala na vývoji počítače Mark 

II. a vyvinula první překladač (nebo také 

kompilátor) překládající algoritmus zapsaný ve 

vyšším programovacím jazyce do strojového kódu. 

Tento objev vedl k vytvoření programovacího 

jazyka Cobol. S Grace je spojováno i zavedení 

výrazu „bug“ (počítačová chyba) do 

programovacího jazyka, ačkoli to nebyl důsledek 

badatelské činnosti, ale pouhá náhoda. V 70. 

letech se Grace zasadila o zavedení standardů pro 

testování počítačových systémů a komponent.  
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Významné ţeny v historii výpočetní techniky se ale neobjevovaly jen v zahraničí, zvučná 

jména najdeme i u nás. Jednou z nejznámějších ţen v oblasti vývoje výpočetní techniky 

v České republice byla Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc. (1936 – 2006), která patřila k 

zakladatelům oboru Katedry samočinných počítačů na elektrotechnické fakultě VUT v Brně i 

samostatné Fakulty informačních technologií VUT, byla zakladatelkou brněnské školy 

modelování a patřila k předním odborníkům v této oblasti v celé republice. 

 

6. Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc. 

Zdena Rábová vystudovala gymnázium a dále 

pokračovala na Stavební fakultě VUT v Brně. Po 

studiích se začala zajímat o nově vznikající obor 

programování na číslicových počítačích a začala 

navštěvovat kurzy programování na počítači LGP 30 

v Laboratoři počítacích strojů VUT. Následně začala 

pracovat na katedře počítačů Fakulty 

elektrotechniky VUT v Brně, kde byl pod jejím 

vedením vytvořen pracovní tým pro laboratoř s 

počítačem MSP-2A. Zde měla prostor pro tvorbu a 

získávání vědecko-výzkumných zkušeností v oblasti 

programování, programovacích jazyků, modelování 

a simulace. Svou vědeckou a odbornou práci 

zaměřila do oblasti simulačních jazyků a jejich 

překladačů.  

Tým Zdeny Rábové se podílel na tvorbě prvního východoevropského překladače jazyka 

Algol 60 a vytvořil také první texty o jazyku Pascal. Byla zakladatelkou brněnské školy 

Programování a modelování, kterou vedla přes 20 let.  

Závěr 

Ačkoliv se ještě dnes ţeny ve špičkové vědě objevují spíše sporadicky, jejich přínos v historii 

je nepřehlédnutelný. Svými počiny zasáhly do všech vědních oborů. Podílely se nejen na 

objevech, které vznikaly v rámci základního výzkumu a teoretické vědecké práci, na 

praktických vynálezech, které usnadňovaly práci v domácnosti a péči o rodinu (myčka na 

nádobí, plenky na jedno pouţití atd.), ale jak ukazuje stále podrobnější studium pramenů, 

podílely se i na vynálezech, které zasahovaly do oblastí, jenţ byly v minulosti povaţovány za 

výhradní doménu muţů. 
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