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RECENZE

Kraus, I.: Fyzikové ve službách průmyslové revoluce
Nakladatelství Academia, Praha 2012
Kniha, jejímž autorem je profesor fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT RNDr. Ivo Kraus, DrSc., je souborem padesáti šesti medailonů
osobností exaktních věd, díky nimž došlo v Evropě od poloviny 18. do konce
19. století k převratným změnám v nejrůznějších oblastech průmyslu. Jména
některých fyziků máme uložena ve své paměti, včetně jejich díla a životních
osudů, avšak s mnoha dalšími jmény se možná setkáváme poprvé. K méně
známým patří třeba Oliver Heaviside, Marie Sophie Germainová, Wilhelm
Ostwald, Ivan Puluj, Michael Idvorsky Pupin, Soﬁe Vasiljevna Kovalevská
nebo Pjotr Nikolajevič Lebeděv. Čtenář se dozví, jakou měli hrdinové jednotlivých příběhů národnost, rodinné zázemí, kde získávali vzdělání a za co
jim vděčíme. V každém životopisu je v bodech uvedena jejich vědecko technická
aktivita (objevy, patenty) a zásluhy o rozvoj fyziky a techniky. Každý medailonek je doplněn portrétem osobnosti. Dovíme se zde, jakou úlohu v tomto
období sehrála fyzika, a naopak, jak průmysl prospěl fyzice. V poslední kapitole jsou popsána evropská vysoká učení, která připravovala fyziky a inženýry
pro průmyslovou revoluci. Knížka je volným pokračováním souboru životních
příběhů velkých evropských přírodovědců, který pod názvem Fyzika od Thaléta k Newtonovi vydal týž autor v nakladatelství Academia v roce 2007.
Kniha je zajímavým čtením a lze ji doporučit všem, kteří se zajímají
o historii přírodních a technických věd. Vhodně rozšiřuje informace obsažené v učebnicích fyziky, přírodopisu a dějepisu středních škol. Kniha
vyšla v edici Galileo. Fyziky ve službách průmyslové revoluce lze zakoupit v prodejnách knižního obchodu nebo přímo v nakladatelství Academia
(http://www.academiaknihy.cz, http://www.eknihy.academia.cz).
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