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výzkum, vývoj, vzdělávání

Dne 31. ledna 2016 zemřel ve věku nedo-
žitých 80 let doc. Ing. Heřman Mann, DrSc. 
Odborné veřejnosti byl znám především jako 
odborník v oboru modelování a simulací. Stál 
za vývojem simulačního programu Dynast, 
který je využíván ve výuce i v praxi. Reali-
zoval myšlenku popisu soustav pomocí gra-
fických modelů, která byla ve své době pře-
vratná.

Heřman Mann se narodil roku 1936 v Ko-
líně, kde vystudoval gymnázium. Ve studiích 
pokračoval na tehdejší Fakultě slaboproudé 
elektrotechniky ČVUT v Poděbradech. Poté 
pracoval na katedře teorie obvodů Elektrotech-
nické fakulty ČVUT v Praze. V letech 1966 
až 1968 působil jako přednášející na Strojní 
fakultě Univerzity v Chartúmu (Súdán). Od 
roku 1969 pracoval v Kanadě jako docent na 
katedře návrhu systémů Univerzity ve Water-
loo. Tento pobyt ovlivnil jeho další profesní 
kariéru, ve které se věnoval využití počítače 
při navrhování elektrotechnických systémů. 
Do Prahy se na Fakultu elektrotechnickou 
ČVUT vrátil v roce 1971. Zde postupně ob-
hájil titul kandidáta technických věd (1972), 
habilitoval se na docenta pro obor radiotech-
nika (1975) a v roce 1984 získal titul doktor 
věd. Výsledkem jeho aktivit bylo mnoho od-

Vzpomínka na doc. Heřmana Manna

borných a vědeckých publikací a také kniha 
Využití počítače při elektrotechnických návr-
zích (SNTL, 1984). V letech 1988 až 2008 pra-
coval ve Výzkumném a informačním centru 

ČVUT ve funkci manažera výzkumu. Získal 
řadu evropských a národních projektů v obo-
ru modelování a simulací. V tomto oboru pra-
coval až do posledních dnů. V roce 1991 byl 
jako hostující vědecký pracovník na katedře 

strojního inženýrství a robotiky na Université 
Libre de Bruxelles v Belgii a v letech 1992 až 
1993 jako hostující profesor na katedře kon-
strukce výrobních strojů a automatizace Ka-
tolické univerzity v Lovani (Belgie). Působil 
v mnoha profesních organizacích, jako např. 
Chartered Electrical Engineer na Institute of 
Electrical Engineers v Londýně, Life Member 
na Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers, New York, byl členem Swiss Computer 
Graphic Society v Curychu, členem Arbeits-
gemeinschaft Simulation sdružení Gesellschaft 
für Informatik v Mnichově a Society for Com-
puter Simulation v San Diegu. V roce 2009 se 
vrátil na elektrotechnickou fakultu na kated-
ru elektrických pohonů a trakce a v roce 2014 
byl jmenován emeritním pracovníkem fakulty 
elektrotechnické.

V doc. Mannovi odešel významný vědec 
uznávaný doma i v zahraničí. Mnoho studentů 
přivedl k vědecké práci, k publikační činnos-
ti i k programování. Mnoho jeho kamarádů 
a přátel bude vzpomínat na lyžařské, horole-
zecké a vodácké túry, které Heřman organi-
zoval, i na dlouhé disputace na nejrůznější 
témata, kdy měl vždy vyhraněný názor. Čest 
jeho památce.

prof. Pavel Ripka
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y   Dvoudenní sympozium 
o servisní robotice

Podle odhadu mezinárodní robotické aso-
ciace IFR bude v roce 2018 po celém světě 
soukromě využíváno celkem 35 milionů ser-
visních robotů. Současně je zaznamenán také 
boom trhu servisních robotů pro profesionál-
ní aplikace. Experti vycházejí z toho, že spo-
lupráce mezi člověkem a robotem bude už za 
pár let samozřejmostí. Souhrnný přehled sou-
časného stavu a aktuálních trendů servisní ro-
botiky poskytne devátý ročník akce, kterou fir-
ma Schunk pořádá pod názvem International 
Expert Days on Service Robotics. Jako před-
ní firma v oboru upínací techniky a uchopo-
vacích systémů organizuje tuto akci ve dnech 
24. až 25. února 2016 ve svém kompetenčním 
centru pro uchopovací systémy v Německu, 
v Brackenheimu-Hausenu poblíž Heilbronnu. 
Mottem této komunikační platformy pro apli-
kovanou servisní robotiku je Human meets Ro-
botics a její účastníci se zaměří na spoluprá-
ci mezi člověkem a robotem. Které technické 
přístupy k bezprostřední spolupráci člověka 
a robotu se osvědčily? Jaké bezpečnostní kon-
cepty jsou nezbytné? Jak je možné dosáhnout 
toho, aby byla ve velké míře dobře akceptová-

na přímá interakce člověk-robot? Všechna tato 
témata osvětlí zmíněné dvoudenní sympozium. 
Další informace jsou k dispozici na www.ex-
pertdays.schunk.com. (ed)

  Konference Trendy 
v robotizaci a automatizaci

Již třetí ročník konference Trendy v robo-
tizaci a automatizaci, pořádaný společností 
Trademedia International, se konal ve dnech 
27. a 28. ledna 2016 v hotelu Atlantis v Roz-
drojovicích u Brna.

Kromě představení novinek v oblasti robo-
tizace byly hlavními tématy konference spo-
lupráce robotu a člověka, resp. robotů, výrob-
ní linky a člověka, význam robotiky v kon-
textu konceptu průmyslu 4.0 a také navádění 
robotů s využitím strojového vidění.

Již v úvodní přednášce doc. Lacka byl 
mimo jiné zmíněn podpůrný program SPARC, 
určený pro vývoj a inovace v oblasti robotiky 
pro civilní využití (o tomto programu časopis 
Automa informoval v čísle 5/2014).

Rovněž následující přednášky přinesly za-
jímavé postřehy a náměty k diskusi, ke které 
byl v rámci bohatého programu konference 
také prostor. Jedním z témat, která zazněla, 

byla otázka možnosti sběru dat v průběhu 
činnosti robotů, které lze následně využít 
např. k optimalizaci kinematiky a pracovní-
ho cyklu robotu s ohledem na energetickou 
náročnost provozu (přednáška Jiřího Sam-
ka ze společnosti Stäubli).

Jiný úhel pohledu na problematiku robo-
tizace a automatizace poskytly příspěvky in-
tegrátorů systémů. Jedním ze zúčastněných 
byl také Miroslav Rumpel ze společnosti 
ELCOM, který ve svém příspěvku zdůraznil 
význam konektivity a modulární architektury 
při výběru vhodného softwarového i hardwa-
rového vybavení technologických provozů.

Zajímavá byla rovněž přednáška Tomá-
še Posekaného ze Škoda Auto, v níž byly 
nastíněny trendy v oblasti robotizace, které 
budou ovlivňovat další činnost oddělení plá-
nování svařoven mladoboleslavské automo-
bilky. Kromě obecných tendencí zkracování 
jednotlivých etap přípravy výrobku zazněl 
také pojem virtuální zprovoznění, tedy mož-
nost ověřit plánované uspořádání výrobní 
technologie ve virtuálním prostředí pomo-
cí simulace ještě před samotnou instalací 
zařízení a spuštěním předsériové produkce.

Podrobnější informace o průběhu konfe-
rence jsou k dispozici na adrese www.konfe-
rence-tmi.cz/popis-konference10.html. (jh)


