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LEONARDO DA VINCI       GALILEO GALILEI 
(1452 – 1519)                                                         (1564 – 1642) 
 
Tito dva vědci se nikdy nemohli potkat a zřejmě by si ani moc 
nerozuměli. Zatímco Leonardo ve svých vynálezech pružnost a 
pevnost pouze a jen využíval a nezabýval se její podstatou, tak 

Galileo se vše snažil pochopit a hlavně popsat. Zatímco po Leonardovi nám kromě mnoha 
uměleckých děl zbylo jen několik náčrtů „poškozených“ vynálezů, tak po Galileim nám 
zbylo základní názvosloví v pružnosti a pevnosti. Leonardo řadu nápadů pouze nastínil, ale 
již je nedokončil, protože se věnoval něčemu zcela jinému. Zato Galilei ke všemu 
přistupoval velmi systematicky a jako první pochopil souvislost pohybu, síly a deformace a 
postavil se proti Aristotelovu pojetí síly. Leonardo řadou svých vynálezů překonal svoji 
dobu, protože technická úroveň italské renesance nedovolila jejich realizaci – např. padák, 
vrtulník, ponorka, rychlopalné opakovací dělo, ... a vytvořil  projekt ideálního města a dómu 
v Pavii. Nikdy se však nedostal do vážného učeného konfliktu s církví, protože neustálé 
dohadování s církevními hodnostář i o různé formy uměleckých děl patřilo ke koloritu 
renesance. Naproti tomu Galileo považoval proti tvrzení církve přírodu za poznatelnou 
lidským rozumem zejména pomocí experimentu a v astronomii obhajoval pro církev 
nepřijatelné učení Mikoláše Koperníka. Svými pozorováními také potvrdil myšlenku církví 
zavrženého a následně upáleného Giordana Bruna o nekonečnosti vesmíru. Galileovo 
učení a jeho nové objevy katolická církev nejprve tolerovala, ale již v roce 1616 bylo jeho 
učení zakázáno a v roce 1633 byl Galilei donucen své názory odvolat. V roce 1637 Galilei 
zcela oslepl, ale přesto pokračoval i nadále ve své práci, i když až do konce svého života 
pod kontrolou inkvizice. 
 
 
 
 

ROBERT HOOKE                  BLASIE PASCAL 
(1635 – 1703)                                                         (1623 – 1662) 
 
Tito dva vědci se sice mohli potkat, ale o jejich setkání 
neexistuje žádný důkaz. Oba se zabývali spoustou problémů 
najednou. Robert Hooke od astronomie přes termomechaniku a 

mechaniku až po studium struktury buněk. Blasie Pascal začínal jako matematik v oblasti 
pravděpodobnosti, ale věnoval se také fyzice a v ní všemu, co teče a v čem se dá vyvodit 
tlak. Oba dva se zasloužili výrazným způsobem o rozvoj svých vědních oborů. Zatímco po 
Hookovi je pojmenován zákon elastického chování materiálů, který Hooke prezentoval již 
v roce 1676, tak po Pascalovi je pojmenována základní jednotka tlaku a také základní zákon 
mechaniky tekutin o šíření tlaku. Jak Hooke tak i Pascal byli kromě své „hlavní“ vědecké 
profese také výbornými architekty. Po velkém zničujícím požáru Londýna v roce 1666 se 
Hooke osobně ujal projekčních a rekonstrukčních prací. Navrhl zcela přebudovat Londýn na 
moderní město a jeho zásluhou byly úzké uličky a dřevěné domky nahrazeny prostornými 
ulicemi s kamennými domy a paláci. Pascal byl v roce 1661 vyzván Ludvíkem XIV. (Králem 
Slunce), aby se ujal parkových úprav a úprav celého vodního hospodářství zámku ve 
Versailles. Při těchto úpravách spolupracoval s dalším významným francouzským vědcem 
Mariottem. Některé Pascalovy výtvory v zahradách a parcích ve Versailles mohou dodnes 
obdivovat turisté z celého světa. Podobnost obou vědců je také v tom, že řada jejich objevů 
byla odhalena až po jejich smrti. Pascal se pokusil své názory shrnout a vysvětlit ve spise 
„Myšlenky“, který však vyšel až v roce 1670, tedy osm let po Pascalově smrti. Hookův zákon 
resp. jeho myšlenka („Ut tensio sic vis“) byla uvedena v život až v roce 1807 anglickým 
lékařem Thomasem Youngem. 
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ISAAC NEWTON              JAKOB BERNOULLI 
(1642 – 1727)                                                          (1657 – 1706) 
 
Tito dva vědci se mohli potkat a zřejmě se i potkali. I když 
Newton nerad opouštěl Londýn a když, tak jen pod tlakem 
událostí, kterými byl mor nebo požár Londýna. Na rozdíl od 

Newtona byl Jakob Bernoulli první „létající profesor“, protože od roku 1676 procestoval 
s rodinou celou „vědeckou“ Evropu. Navštívil Francii, Itálii, Holandsko a také Anglii. Všude se 
zajímal zejména o matematiku a také přednášel. Jen těžko lze uvěřit, že by si Newton jako 
člen Královské vědecké společnosti a také matematik nechal ujít Bernoulliho přednášku 
v této instituci v roce 1681. Na rozdíl od Newtona, který byl na sebe velice opatrný a dožil se 
85 let, zemřel Bernoulli na tuberkulózu v necelých 50 letech. V řadě případů jsou ale Isaac 
Newton a Jakob Bernoulli velice odlišní. Zatímco Newton byl chlapec z velmi chudé rodiny a 
ke všemu se vypracoval vlastní pílí byl Bernoulli synem bohatého obchodníka a člena 
nejvyšší rady Švýcarské konfederace. Většinu svých velkých objevů učinil Newton ještě před 
rokem 1666, tedy před 24. rokem svého života, zatímco Bernoulli musel nejprve na naléhání 
otce vystudovat theologii a teprve poté se mohl zcela věnovat matematice a přírodním 
vědám. Newton, který nebyl z urozeného rodu získal za své zásluhy od krále šlechtický titul 
až v roce 1705. Bernoulli v roce 1682 odmítl významné církevní místo kazatele ve 
Štrasburku a věnoval se výhradně přednášení na universitě v rodné Basileji. Newton se 
svými objevy minimálně vystupoval na veřejnosti zatímco Bernoulli okamžitě vše předával 
svým studentům. Dodnes jsou pochybnosti o původnosti některých Newtonových objevů 
(např. spory s Hookem a Leibnitzem) a naopak řada pozdějších vědců si vzala za své a dále 
rozvíjela a šíř ila Bernoulliho nápady.  
 
 
 
 

DANIEL BERNOULLI          LEONARD EULER 
(1700 – 1782)                                                         (1707 – 1783) 
 
Oba dva tito vědci pocházeli ze Švýcarska a jejich životy se 
mnohokrát potkaly, a to jak na poli vědeckém, tak i osobním. Ve 
svém zaměření byli velice všestranní. Zatímco Leonard Euler 

byl hlavně fyzik a matematik a fyziologem byl jen „z nutnosti“, aby mohl odjet na akademii 
do Petrohradu, tak Daniel Bernoulli byl kromě fyziky a matematiky také plnohodnotným 
profesorem fyziologie a anatomie. Oba se společně s Nikolaiem Bernoullim podíleli na vzniku 
a formování Akademie věd v Petrohradu. Práce Daniela Bernoulliho se týkaly zejména 
hydrodynamiky a také kmitání. Leonard Euler měl „záběr“ ještě širší. Kromě matematiky, 
fyziky a mechaniky se také značně věnoval astronomii. Na začátku byl velký rozdíl. Bernoulli 
pocházel z přední švýcarské rodiny (děda byl jeden ze zakladatelů švýcarské konfederace, 
otec Johann byl významný matematik stejně jako strýc Jakob, který přednášel matematiku po 
celé Evropě). Otec Eulera byl sice chudý, ale v mládí navštěvoval přednášky Jakoba 
Bernoulliho, a proto nejprve syna učil doma sám. Po nástupu na universitu v Basileji se 
Eulerovým učitelem stal Johann Bernouli a jeho přáteli Daniel a Nikolaj Bernoulliové. Když 
Bernoulliové odjeli v roce 1725 do Petrohradu, tak Eulerovi zařídili také místo a on jel za dva 
roky za nimi. V Petrohradu zůstal i po tom, co Nikolai zemřel a Daniel se vrátil zpět do 
Švýcarska. Kromě let 1741 až 1766, kdy na pozvání pruského císaře Bedřicha II pomáhal 
Euler zakládat Akademii věd v Berlíně, působil v Petrohradě pod ochranou carevny Jekatěriny 
II až do své smrti. Daniel Bernoulli byl za své zásluhy členem řady akademií věd po celé 
Evropě včetně Královské vědecké společnosti v Londýně. Leonard Euler, i když ke konci života 
téměř slepý, napsal za svůj život více než 850 prací. 
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PIERRE S. LAPLACE     J.-C. SAINT-VENANT 
(1749 – 1827)                                                          (1797 – 1886) 
 
I tito dva vědci se mohli potkat, ale životy obou dvou výrazně 
ovlivnila doba panování císaře Napoleona. Laplace udělal v roce 
1799 císař Napoleon svým ministrem vnitra, kdežto Saint-

Venanta nechala Napoleonova administrativa v roce 1814 vyhodit ze školy. Zatímco Laplace 
již ve svých 21 letech přednášel v Paříži na Akademii, tak Saint-Venant byl až v roce 1823 
přijat zpět na vysokou školu a v Paříži přednášel na Akademii až ve svých 37 letech. Zatímco 
Saint-Venant se jako šlechtic narodil, tak Laplace o tento titul celý život usiloval a získal ho až 
po návratu Burbonů na francouzský trůn – stal se markýzem. Oba se dožili poměrně vysokého 
věku: Laplace 78 let a Saint-Venant 87 let. Laplace byl propuštěn z místa ministra vnitra, 
protože „přinášel nekonečně malou naději k vyřešení nekonečně velkých problémů“ (jak 
nadčasové). Saint-Venant byl ze školy vyloučen bez možnosti odvolání, když odmítl bránit 
Paříž, protože „považoval císaře Napoleona za největšího uchvatitele a nebezpečí pro mír na 
celém světě“. Oba spolupracovali s předními vědci své doby. Laplace od roku 1768 studoval v 
Paříži přímo u d´Alamberta zatímco Saint-Venant byl spolupracovníkem Coriolise, po kterém 
převzal v roce 1837 výuku mechaniky. Pro častou změnu politických názorů nebyl Laplace 
oblíben mezi svými vědeckými kolegy, zatímco Saint-Venant se i přes problémy nikdy netajil 
svým urozeným původem a i v dobách nejhorších používal celé své jméno Adhémar Jean-
Claude Barré de Saint-Venant. Laplace dal konečnou podobu matematické astronomii ve 
své knize „Nebeská mechanika“ a Saint-Venant rozvedl Navierovo dílo, které okolo roku 1855 
využil k řešení krutu nekruhových profilů a v roce 1871 znovu při výpočtu nestacionárního 
proudění tekutiny v kanálu. 
 
 
 
 

THOMAS YOUNG              DENIS S. POISSON 
(1773 – 1829)                                                          (1781 – 1840) 
 
Jména těchto obou vědců zná každý, kdo se zabývá pružností a 
pevností. Angličan Young „má“ modul pružnosti a Francouz 
Poisson „má“ číslo. Jinak jsou však jejich životy dosti odlišné. 

Zatímco Young pocházel z kvakerské rodiny, tak Poisson se narodil v chudé rodině. Young 
studoval medicínu v Londýně, Edinburgu a v Cambridge a fyziku v Göttingenu. Poisson 
studoval v Paříži u Lagrange a Laplace a již velmi brzy sám vyučoval matematiku. Young se 
stal roku 1797 finančně nezávislým díky dědictví po strýci. Poisson získal v roce 1825 titul 
barona a v roce 1827 se stal členem sněmovny. Young se celý život věnoval hlavně medicíně, 
zatímco Poissonovým hlavním oborem byla matematika. Young od dvou let plynule četl a ve 
14 letech četl knihy v dalších sedmi jazycích. Poisson byl již ve svých 17 letech přijat na 
polytechniku, ale málem ji nedokončil, protože neuměl rýsovat a zachránila ho až přímluva 
Lagrange.  Young již během studií v roce 1793 (bylo mu 20 let) přednášel před Královskou 
společností v Londýně. Poisson přednášel matematiku od roku 1800 (bylo mu 19 let), od roku 
1806 (bylo mu 25 let) byl profesorem na polytechnice a od roku 1809 (bylo mu 28 let) byl 
profesorem mechaniky na Sorboně. Young si jako první v roce 1800 (bylo mu 27 let) dovolil 
zpochybnit Newtonovu teorii světla. Roku 1802 (bylo mu 29 let) byl Young jmenován 
profesorem „přírodní filosofie“. Poisson se stal roku 1812 (bylo mu 31 let) členem Pařížské 
akademie věd. Young modul pružnosti zavedl v roce 1807 (bylo mu 34 let). Poisson zavedl 
součinitel vázající příčnou a podélnou deformaci v roce 1829 (bylo mu 48 let). Young se kromě 
medicíny a fyziky zajímal také o umění. Poisson se zajímal výhradně o matematiku, 
mechaniku a astronomii. Young se dožil jen 56 let a Poisson se dožil jen 59 let. 
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FR. J. GERSTNER     DMITRIJ P. ŽURAVSKIJ 
(1756 – 1832)                                                        (1821 – 1891) 
 
Tito dva vědci se teoreticky mohli potkat, ale prakticky je to 
vyloučené, i když oba své životy spojili s technikou a se 
železnicí. Právě v roce narození Žuravského se Gerstner po 

neshodách se státní správou přestal zajímat o stavbu železnice z Budějovic do Lince a vše 
předal svému synovi Antonínovi. Žuravskij byl v roce 1840 pověřen přímo carem 
průzkumem stavby železnice z Petrohradu do Moskvy a roku 1855 byl opět pověřen 
přípravou stavby železniční tratě z Moskvy do Opole. Po reorganizaci technického ústavu 
v Praze se Gerstner stal roku 1806 jeho ředitelem a Žuravskij se roku 1877 stal ředitelem 
železniční sekce Carské technické společnosti. Gerstner působil od roku 1781 ve Vídni, 
kde ale místo studia medicíny pracoval na vídeňské hvězdárně. Již roku 1785 publikoval 
vlastní astronomickou práci, ve které opravil zeměpisnou polohu řady významných 
evropských měst. Žuravskij odjel v roce 1869  do Ameriky, aby se seznámil se stavitelstvím 
železnice v USA. Své zkušenosti se železničními stavbami v USA a Rusku shrnul v díle „O 
mostech podle příhradového systému“, kterou psal okolo deseti let. Mezi Gerstnerovy žáky 
kromě syna Antonína patř il také Jan Perner, který celý svůj krátký život věnoval železnici – 
budoval tratě v Rusku a také v Čechách a byl prvním, kdo přivezl vlak do Prahy (20. VIII. 
1845). Žuravskij využíval svého postavení u carského dvora a na ministerstvu dopravy ve 
svůj prospěch. Neustále publikoval své práce zejména v „Časopise ministerstva dopravy“ a 
v „Ruském věstníku“. Gerstner také využíval svého výjimečného postavení a roku 1810 byl 
povýšen císařem za zásluhy do šlechtického stavu. Roku 1830 vydal své známé dílo 
„Handbuch der Mechanik“, které si objednal i c ísař František I. 
 
 
 
 

JAN PERNER          CARLO A. CASTIGLIANO 
(1815 – 1845)                                                         (1847 – 1884) 
 
I když se nemohli potkat, byla společným znakem životů obou 
těchto techniků jejich krátkost a nadšení pro železnici, která se 
v té době začala rozvíjet v celé Evropě. Perner byl synem 

mlynáře a rodina ho př i studiu všemožně podporovala. Castigliano pocházel z velmi chudé 
severoitalské rodiny a své studium musel vždy sladit se svými finančními možnostmi a 
nutností podporovat rodinu. Zatímco Perner studoval na pražské polytechnice u profesora 
Gerstnera řádně, Castigliano nastoupil na techniku v Turíně až poměrně pozdě, zato první 
tři roky zvládl za jeden rok. Zatímco Castigliano byl hlavně teoretik, tak Perner byl nadaný 
projektant a praktik v oblasti stavby železnic. Perner studoval na polytechnice v Praze proti 
vůli otce. Castigliano studoval nejprve v Terini, kde školu pro finanční potíže nedokončil a 
stal se tak jen učitelem průmyslových škol. Perner se již na škole ve svých 21 letech 
přihlásil na stavbu železnice v Rusku, kterou řídil  František Antonín Gerstner (syn ředitele 
pražské polytechniky). Ještě téhož roku se ale vrátil a začal pracovat na Severní dráze 
císaře Ferdinanda. Navrhl a prosadil vedení Severní státní dráhy Polabím a sám jako 
vrchní inženýr státních drah stavbu řídil. Perner navrhl první pražské nádraží (dnes 
Masarykovo) a 20. srpna 1845 sem př ivedl i první vlak. Castigliano skončil vysokou školu 
jako inženýr až ve svých 26 letech, zato jeho diplomová práce položila základy prvního 
Castiglianova teorému. Až poté začala jeho kariéra u severoitalských železnic a konečně 
ho přestaly trápit existenční potíže. Zatímco Perner zemřel ve svých třiceti prakticky „na 
trati“ (utrpěl úraz při výjezdu z tunelu v Chocni), tak život Castigliana skončil v jeho tř iceti 
sedmi letech banálním nachlazením a následným zápalem plic.  
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TYTUS M. HUBER       RICHARD VON MISES 
(1872 – 1950)                                                         (1883 – 1953) 
 
Oba tito téměř vrstevníci se narodili v Haliči, které bylo součásti 
Rakouska-Uherska. Zatímco Huber přišel jako profesor do Lvova 
na polytechniku jako profesor až v roce 1908, tak Mises se ve 

Lvově narodil, ale již od roku 1893 chodil na gymnázium ve Vídni stejně jako později na 
techniku. Huber působil ve Lvově i po rozpadu Rakousko-Uherska. Až později přešel na 
universitu do Varšavy a po 2. světové válce působil v Gdaňsku. Mises před 1. světovou válkou 
učil určitou dobu ve Štrasburku a také na brněnské německé technice. Po válce odešel nejprve 
na techniku do Drážďan a poté do Berlína. Nástup fašismu vyhnal Misese do Istanbulu a poté 
do Spojených států, kde přednášel na Harvardu. Huber se narodil v Krościenko nad Dunajcem 
malé vesnici na polsko-slovenském pomezí. Ve Lvově, který byl součástí Polska, byl 
profesorem fyziky a mechaniky a v letech 1922 až 1923 také rektorem tamní polytechniky. Od 
konce 20. let pracoval na Technické universitě ve Varšavě a současně patřil k polské vědecké 
elitě. Celou 2. světovou válku přežil v Polsku a po jejím skončení se ujal organizace vysoké 
školy v Gdaňsku. Mises byl urozeného původu (Richard Edler von Mises) a byl bratrem 
významného ekonoma Ludwiga von Misese.  Během první světové války sloužil Mises 
v rakouské armádě jako letecký konstruktér, testovací pilot a učitel létání. Mises byl hlavně 
matematik a v roce začal vydávat prestižní matematický časopis „Zeirschrift für Angewandte 
Mathematik und Mechanik“. Huber i Mises pracovali na zdokonalení kritéria pružnosti a 
pevnosti. Zatímco Huber definoval toto kritérium pro elastické chování materiálů, tak Mises toto 
kritérium rozšířil i do plastické oblasti a definoval tak novou podmínku plasticity. Souběžně 
s oběma pracoval na obdobném kritériu i Němec Hencky. 
 
 
 
 

STĚPAN TIMOŠENKO      SERGEJ SERENSEN 
(1878 – 1972)                                                         (1905 – 1977) 
 
Oba tito vědci se narodili v carském Rusku resp. na Ukrajině, 
ale jen Serensen na Ukrajině zůstal i v dobách Sovětského 
svazu. Timošenko pocházel z rodiny zeměměřiče a studoval 

v Kyjevě a Petrohradu. Ještě po revoluci v letech 1918 – 1919 organizoval Timošenko v Kyjevě 
vznik Ukrajinské akademie věd, ale již v roce 1920 přednášel v Záhřebu a od roku 1921 pracoval 
v USA. Současně přednášel v Michiganu a od roku 1936 na Stanfordu. Život nakonec dožil u 
dcery ve Wuppertalu v Německu. Serensen byl synem inženýra ukrajinského ministerstva 
dopravy a až do roku 1943 působil v Kyjevě na akademii věd. Od roku 1943 byl vedoucím 
katedry pružnosti a pevnosti v Moskvě na leteckém institutu. Timošenko se narodil ve vesnici 
Shpotivka a reálku absolvoval v poltavském Romny, kde byl jeho spolužákem pozdější slavný 
fyzik Ioffe. Serensen dokončil kyjevskou techniku a nastoupil na akademii věd v Kyjevě až 
v roce 1926, tedy dlouho po odchodu Timošenka do zahraničí, takže společně pracovat v té 
době již nemohli. Timošenko vedl až do roku 1944 na Stanfordu katedru mechaniky a poté až 
do roku 1954 aktivně učil. Následně se věnoval pouze psaní a dokonce spolupracoval i se 
sovětskými vědci. Dvakrát osobně navštívil Sovětský svaz. Timošenko je dodnes uznávanou 
osobností pružnosti a pevnosti a jsou po něm pojmenovány laboratoře ve Stanfordu. Serensen 
kromě krátkého období během 2. světové války působil stále hlavně na Ukrajině. Po válce 
pracoval na akademii věd, kde se zabýval pevnostními výpočty leteckých motorů, ale také 
například i zemědělských strojů. Aspiranturu u Serensena absolvoval i E. Pešina – někdejší 
děkan FS.  V roce 1965 byl Serensen za dlouholetou práci jmenován na ČVUT doktorem 
technických věd honoris causa.     
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JAROSLAV ŠOLÍN                 JOSEF ŠREJTR 
(1896 – 1986)                                                         (1901 – 1968) 
 
Dvě „ikony“ ČVUT v Praze v meziválečném i poválečném období. 
Oba pocházeli v malých vesnic. Šolín z Daňkovic na Moravě a 
Šrejtr z Maršova u Úpice. Reálku absolvoval Šolín již v Praze 

zatímco Šrejtr v Kostelci nad Orlicí. Od roku 1915 studoval Šolín na Vysoké škole inženýrského 
stavitelství. Šrejtr studoval v letech 1919 až 1925 na Vysoké škole strojního inženýrství. Šolín po 
škole nastoupil jako konstruktér do vysočanské Avie. Šrejtr zůstal po studiích na fakultě, kde 
získal doktorát a docenturu. Teprve v roce 1938 nastoupil do konstrukce Škodových závodů. Po 
válce se oba vrátili na vysokou školu, kde oba působili jako vedoucí kateder a Šrejtr byl v letech 
1952 – 1954 i děkanem. Jména těchto obou vědců zná každý, kdo se zabývá pružností Šolín byl 
jmenován 1. října 1945 řádným profesorem stavebné mechaniky letadlových konstrukcí. Od roku 
1949 vedl Ústav stavby letadel na Vysoké škole strojního a elektrotechnic-kého inženýrství. 
Počátkem 50. let působil Šolín také na Vojenské akademii v Brně. Svoji pedagogickou činnost 
uzavřel v roce 1970 na katedře nauky o pružnosti a pevnosti na Fakultě strojní ČVUT v Praze, 
kdy odešel do důchodu. Šrejtr vedl od roku 1954 katedru mechaniky na Fakultě strojní ČVUT 
v Praze. V roce 1960 se stal doktorem technických věd a v roce 1967 získal jako první pedagog 
zlatou Felberovu medaili za celoživotní činnost. Profesor Šrejtr se dožil 67 let. Profesor Šolín byl 
spoluautorem návrhů 35 typů českých civilních i vojenských letadel předválečného i poválečného 
období. Pana profesora Šolína jsme zažili i my mladší, když pravidelně i jako důchodce docházel 
na „velké“ schůze katedry. Bylo velmi zajímavé a poučné poslouchat jeho zkušenosti z letecké 
konstrukční praxe. Nikdy ho i přes vysoký věk neopustilo „pružnostnické nadšení“ a typický 
humor. Profesor Šolín zemřel ve věku 90 let. 
 
 
 
 

EMANUEL HÁJEK           JAROSLAV NĚMEC 
(1918 – 1991)                                                         (1921 – 2005) 
 
Tito dva vědci se mohli potkat a také se mnohokrát potkali. 
Jejich střetnutí byla vždy zážitkem pro jejich okolí, protože oba 
byli výraznými osobnostmi pružnosti a pevnosti. Zatímco Pan 

profesor Hájek byl hlavně učitelem, tak Pan profesor Němec byl kromě učitele také politikem 
a velkým organizátorem. Hájek řídil v letech 1966 až 1980 katedru pružnosti a pevnosti na 
FS ČVUT, což považoval za vrchol své pedagogické činnosti. Němec nejprve působil na 
Vysoké škole železniční jako děkan fakulty a prorektor a v letech 1961 až 1981 vedl katedru 
materiálů na FJFI ČVUT. V letech 1978 až 1987 Němec řídil ÚTAM ČSAV, což v té době 
byla kromě vědecké také významná politická funkce. Oba tito vědci se často setkávali při 
různých příležitostech. Ať již šlo o otázky potrubí ropovodů a plynovodů, kde Hájek vedl 
katedru, která v této oblasti prováděla rozsáhlý výzkum a Němec předsedal komisi expertů, 
která byla poradním orgánem vlády pro stavbu, provozování a rekonstrukce liniových 
produktovodů. Nebo když se jednalo o československý jaderný energetický program, který 
Němec ze své pozice výrazně prosazoval, a kdy Hájek řídil tým,  který veškeré nápady dával 
do souladu s platností přírodních zákonů – zejména pružnosti a pevnosti. Profesor Hájek byl 
dlouhá léta předsedou oborové komise mechaniky tuhých a poddajných těles a profesor 
Němec byl od roku 1987 vedoucí komise pro spolehlivost atomových elektráren při 
předsednictvu vlády. Profesor Hájek byl nejraději na „své“ katedře, a to i v dobách, kdy byl již 
v důchodu a poměrně vážně nemocen. My mladí jsme vždy naslouchali jeho „moudrům“, 
protože vzhledem ke zkušenostem měl stále co říci. Profesor Němec se ve volném čase 
věnoval malování obrazů, které se dodnes objevují na výstavách. 
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