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Úvodní slovo 
 
Modelování v mechanice2005 je již 4. akcí tohoto názvu, kterou pořádáme začátkem roku na 
FAST VŠB TU Ostrava. Prohlédneme-li si příspěvky publikované v minulých ročnících i 
letošní sborník, pak si uvědomíme, že modelování v mechanice dnes již prakticky 
ztotožňujeme s aplikací matematických modelů v mechanice, kdy zkoumaný objekt 
nahrazujeme zpravidla soustavou vztahů vyjádřených matematicky a popisujících rozhodující 
zkoumané stránky originálu.  
Mnozí si dnes již možná ani neuvědomují, že modelování v mechanice má nebo přesněji 
řečeno mělo řadu jiných nástrojů, které jsou již dnes, díky obrovskému rozvoji výpočetní 
techniky, do značné míry zapomenuty. Dnes již mladší generace mnohdy neví, že existovaly 
velmi účinné a úspěšně využívané metody fyzikálního modelování v mechanice. Patřilo k nim 
např. modelování ekvivalentními materiály, fotoelasticimetrické modelování, různé analogové 
modely,  metoda moaré, křehkých laků a mnoho dalších. Mnohé z těchto metod jsou dnes již 
zcela jistě překonány a jsou nahrazeny daleko účinnějšími matematickými nástroji. Z tohoto 
hlediska je obsah příspěvků, pokud se zabývají modelováním zcela na místě, i když se 
domnívám, že některé fyzikální modely stále mají a ještě dlouho budou mít své opodstatnění.  
Všechny metody modelování však mají mnoho společného:  

1) aplikují a rozvíjejí se  zpravidla pro řešení úloh, které bez výsledků modelu jsou 
obtížně nebo jen omezeně zvládnutelné, 

2) vyžadují, aby „konstruktér“ případně i uživatel výsledku modelu, řešenou úlohu 
správně pochopili a zvládli, 

3) musí být k dispozici vhodný HW a SW, 
4) potřebují ke své stavbě celou řadu vstupních údajů, mnohdy obtížně zjistitelných, 
5) skutečnost vždy do jisté míry idealizují a zjednodušují, 
6) při hodnocení výsledků by se měly vždy respektovat předpoklady a omezení modelu, 
7) výsledky je vhodné vždy konfrontovat se zkušeností s podobnými modely a zejména 

s praktickými poznatky a zkušenostmi, což ovšem není vždy možné. 
Modelování v mechanice vyžaduje i v současné době rozvoj metod modelování, jak 
z hlediska metodologie jejich tvorby, tak z hlediska jejich aplikace. Rozhodujícím činitelem 
v této oblasti byl a vždy bude odborník, který modely v mechanice umí tvořit, rozvíjet  a 
aplikovat, který zná jejich předností i úskalí, který se snaží výsledky modelů konfrontovat se 
skutečností a na základě srovnání je dále upřesňovat. 
Pokud naše konference přispěje k výměně poznatků a zkušeností v modelování v mechanice a 
bude podnětem pro další nové nápady a postupy zejména mezi našimi mladšími kolegy, pak 
práce organizátorů letošního ročníku byla užitečná. 
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