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Prof. André Grelon patří k předním francouzským specialistům v oboru Historie a sociologie 

vědy a techniky. Narodil se 1. října 1945 v Angers a studoval sociologii a historii v Paříži. 

Působí jako ředitel jedné z vědeckých laboratoří Centre national en recherche scientifique 

(CNRS), kterou vybudoval a pojmenoval podle významného vědce - sociologa Centre 

Maurice Halbwachs. Dlouhodobě vychovává (directeur d´études) ve svém oboru mladé 

vědecké pracovníky v Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) a v 

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) v Paříži. Vede mezinárodní výzkumné 

týmy, mimo jiné ten, který se zabývá vývojem a komparací technického vzdělávání v Evropě, 

do něhož byli zapojeni i odborníci souvisejících oborů humanitních věd z katedry ekonomiky, 

manažerství a humanitních věd FEL, především prof. M. Efmertová. V souvislosti s tím, 

vytvořil pro české odborné pracovníky mezinárodní platformu oboru Historie vědy a techniky 

v rámci Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách se sídlem v Praze 

(CEFRES – Centre français en recherches sciences sociales). S katedrou ekonomiky, 

manažerství a humanitních věd ČVUT FEL spolupracuje prof. A. Grelon od roku 1993 

a především poskytuje nezištnou vědeckou a metodologickou pomoc a spolupráci na poli 

Historie vědy a techniky.  

 

Z rozsáhlé jeho bibliografie (historie vědy a techniky) uvádím především profilující syntetické 

monografie prof. Grelona, a to La naissance de l´ ingénieur-électricien (1997), Histoire de 

l´Electricité en France (3 volumes, 2000), Des ingénieurs pour la Lorraine (19.-20. století, 

1998), s M. Efmertovou (eds.) Des ingénieurs pour un monde nouveau – Histoire des 

enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) – XIXe–XXe siècle. Séries: Histoire de 

l'énergie / History of Energy 7, Brussels: P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques 

Internationales. 2016, 453 p.. 

 

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd navrhuje prostřednictvím 

M. Efmertové udělení Trnkovy medaile panu profesoru André Grelonovi za rozvoj 

vědeckých mezinárodních vztahů v oboru Historie vědy a techniky mezi ČVUT FEL 

v Praze a CNRS a EHESS Paris, France, a za významnou podporu uvedeného oboru 

v České republice po roce 1989.  
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