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Michael Hoskin: Karolína Herschelová.
Žena, která objevila kometu. Vydalo na-
kladatelství Academia v Praze v roce 2006,
ISBN 80-200-1468-3, 212 str.

Edice Žena a věda se pokouší zmapovat
osudy žen, které významně ovlivnily vývoj
vědeckého poznání v minulosti i současnosti.
Předložená publikace vychází jako první sva-
zek v této edici, kterou řídí prof. RNDr. Ivo
Kraus, DrSc.
V dobách, kdy žila Karolína Hersche-

lová, byly ženy z vědy prakticky vyloučeny
a mohly se uplatnit jen jako pomocnice svých
úspěšnějších rodinných příslušníků. Karolína
však tento rámec do značné míry překročila
nejen svým přínosem pro astronomii, ale také
tím, že v roce 1787 král Jiří III. souhlasil
s tím, že jí bude platit 50 liber ročně za práci
asistentky královského astronoma, jejího bra-
tra Williama. Karolína se tak stala historicky
první „profesionální astronomkou�.
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Její bratr F. W. Herschel, objevitel pla-
nety Uran v roce 1781, budoval největší
dalekohledy své doby. Karolínin podíl na
jeho dvacetiletém výzkumu mlhovin byl ne-
nahraditelný, protože pro Williama bylo ne-
možné současně pozorovat a zaznamenávat
odpovídající data. Byla mu k dispozici celý
den a všemožně mu pomáhala. I přes své
velmi různorodé povinnosti měla Karolína
volné noční hodiny, a tak ji bratr pověřil,
aby hledala na nebi zajímavé objekty. Ob-
jevila alespoň 8 komet a stala se tak jednou
z nejúspěšnějších mezi objeviteli komet své
doby.

Desanka Trbuhovićová-Gjurićová: Ve stínu
Alberta Einsteina. Tragický život Mi-
levy Einsteinové-Marićové. Vydalo na-
kladatelství Academia v Praze v roce 2007,
ISBN 978-80-200-1464-1, 173 str.

V edici Žena a věda poprvé v češtině vychází
životopis Milevy Marićové-Einsteinové. Je
fascinujícím příběhem tragického osudu vý-
jimečné osobnosti, první manželky a vědecké
spolupracovnice Alberta Einsteina. Srbka
Mileva Marićová (1875–1948) se narodila ve
Vojvodině v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Patřila k první generaci žen, které vystu-
dovaly vysokou školu ve Švýcarsku, jež to
tehdy na rozdíl od jiných evropských zemí
ženám umožňovalo. Švýcarsko se také stalo
její druhou vlastí, kde žila až do smrti. Její ži-
votopis, napsaný nesmírně citlivě, fundovaně

Pamětní deska v Hutten-Strasse 62 v Zürichu
(foto M. Křížek).

a současně čtivě, je zároveň panoramatem
dějinných událostí na Balkáně, ve Švýcarsku,
ale i v Německu a v Praze koncem 19. století
a první poloviny 20. století.

Autorka životopisu je rovněž Srbka a vy-
sokoškolsky vzdělaná matematička a fyzička.
Životopis své krajanky napsala už koncem
šedesátých let v rodném jazyce proto, aby
tuto velkou osobnost vynesla ze zapomnění.
V obecnou známost však biografie vešla, až
když ji Trbuhovićová vydala na vlastní ná-
klady německy ve švýcarském nakladatel-
ství. Kniha zaznamenala velký ohlas a po
autorčině smrti vyšla v dalších doplněných
vydáních.
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