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SEMINÁŘ „APLIKACE MATEMATIKY V GEODÉZII" 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze a matematická vědecká 
sekce JČSMF uspořádaly ve dnech 19.—21. září 1973 v Měříně na Slapské přehradě seminář 
o aplikacích matematiky v geodézii. Smyslem semináře bylo neformální setkání geodetů a mate
matiků a vzájemná informace jak o některých matematických disciplinách, tak i o přímých 
aplikacích matematiky v geodézii. Seminář se uskutečnil díky významné finanční a organisačnf 
podpoře VÚGTK. Ze strany matematiků měl pak nespornou zásluhu o úspěšný průběh semináře 
doc. Dr. Z. NÁDENÍK, DrSc, který s několika spolupracovníky vede již několik let různé matema
tické semináře pro pracovníky v geodézii. Na základě zkušeností z této spolupráce matematiků 
a geodetů bylo pak možno sestavit program semináře v Měříně, na kterém se matematici sezná-
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mili s některými pracemi geodetů a tím i s matematickými problémy geodézie, geodeti se mohli 
alespoň stručně seznámit s takovými matematickými disciplinami, jako je teorie grafů, celo
číselné programování apod. Do programu byla zařazena též zajímavá přednáška o modernizaci 
středoškolské matematiky. 

Při závěrečném hodnocení se účastníci vyslovili positivně o účelnosti semináře a doporučili, 
aby nezůstal ojedinělou akcí v tomto směru. 

Leo Boček, Praha 

OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE KANDIDÁTŮ VĚD 

Před komisemi pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájili dne 5. července 1973 
RNDr. IVAN NETUKA práci na téma: „Třetí okrajová úloha v teorii potenciálu", dne 20. září 
1973 RNDr. JIŘÍ ROSICKÝ práci na téma: „Podsvazy svazu topologií" a dne 18. října 1973 viet
namský státní příslušník NGUYEN MANH QUY práci na téma: „O problémech podobjektů". 

Redakce 
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