
Připomenutí 200. výročí narození A. Lovelace 
 

 Dne 9. prosince konferencí ADA 200 a stejnojmennou výstavou připomnělo 
Technické muzeum Brno 200. výročí narození Ady Augusty King, hraběnky Lovelace. 
Doc. RNDr. A. Šolcová z Fakulty informatiky ČVUT Praha ve svém vystoupení na konfe-
renci připomněla zajímavým způsobem život a dílo A. A. Lovelace, která se narodila 10. 
prosince 1815 v Londýně jako dcera lorda Byrona, známého romantického anglického 
básníka té doby. Tato anglická matematička je známá ze spolupráce s Charlesem Babbagem. 
Pro jeho analytický stroj navrhla postup, pravidla a posloupnost operací – tedy algoritmus, 
resp. strojový program. Proto je v odborné veřejnosti považována za první ženu 
programátorku. Doc. Šolcová ve svém referátu i v textech výstavy v muzeu popsala mládí A. 
A. Lovelace, její cestu k poznání matematiky a fyziky, spolupráci s řadou významných vědců 
té doby (Ch. Babbage, D. Brewster, M. Faraday, A. de Morgan,  M. Somerville, Ch. 
Wheatstone), její spolupráci s Ch. Babbagem v souvislosti s jeho počítacími stroji Difference 
Engine a Analytical Engine,  rodinný život i její nešťasnou nemoc, která způsobila, že umřela 
mladá v roce 1852 ve věku 36 let. Je nutno litovat předčasného úmrtí této mimořádně nadané 
a tvůrčí ženy. 
 Ing. M. Vladík a Ing. J. Holý seznámili účastníky s historií vzniku a s vývojem 
programovacího jazyka Ada, který byl americkými odborníky nazván tímto jménem na její 
počest a jako projev uznání průkopnických činnů a záshluh A. A. Lovelace v oblasti 
programování. Na zavádění a využívání tohoto jazyka se podíleli v osmdesátých letech i naši 
odborníci. 
 V rámci konference představil Ing. Vl. Čeveka  virtuální expozici "Historie 
programování a nasazení počítačů u nás", což bude nový portál v péči Technického muzea 
Brno na webové adrese „prog-story.technicalmuseum.cz“. Jedná se o první počin v projektu 
muzea s cílem zaznamenat, uchovat a zpřístupnit historii výpočetní techniky v širším 
kontextu, zejména z pohledu programování a využívání počítačů u nás. V této oblasti plánuje 
TMB uspořádat další akce v souvislosti s dokončením nové expozice výpočetní tecniky od 
září 2016. 
 Účastníci konference obdrželi archy samolepících etiket s rekonstrukcí hraběcího erbu 
A. A, Lovelace, který podle návrhu našeho významného heraldika Jiřího Loudy nakreslila 
brněnská malířka H. Puchýřová, takže měli možnost seznámit se jako první v mezinárodní 
programátorské komunitě s podobou jejího erbu, který v heraldických knihách bohužel chybí. 
 Konference se aktivně zúčastnili žáci Střední průmyslové školy elektrotechniky a 
informatiky na Purkyňově ulici. Je potřeba ocenit jejich zájem o historii výpočetní techniky a 
poděkovat jim za pomoc při zabezpečení průběhu konference.    
 Na organizaci konference se spolupodílely tři vědeckotechnické společnosti: Asociace 
strojních inženýrů, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, Českomoravská 
společnost pro automatizaci. Akci podpořily firmy RETELA, Aquasoft a LMentio. Mediálním 
partnerem konference byla redakce časopisu IT Systems.  
 Do konce roku vyjde ještě samostatná publikace k tomuto výročí. 
 Výstava A. A. Lovelace – 200. výročí narození, bude probíhat v prostorách 
Technického muzea Brno až do 31. ledna 2016. 
 Brněnské technické muzeum se tak přidalo k řadě institucí v zahraničí, které si letos 
připomněly kulaté výročí této významné ženy (např. vědecká knihovna v Oxfordu, největší 
muzeum výpočetní techniky Německa v Padebornu, a další). 
 
Doc. Ing. B. Lacko, CSc., odborný garant konference 
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