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daktik. Didaktik der Physik, sborník 
z konference 1984 v Můnstru. Giefien: 
DPG 1985, 173. 

[6] K otázkám vědecké práce v didaktice fy
ziky, sborníky z konferencí v Praze 1978, 
1984. Praha: MFF UK 1979, 1985. 

jubilea 
zprávy 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA V R. 1991 

V prvním pololetí 1991 byla ukončena prv
ní kola fyzikální olympiády a proběhla úspěš
ně i druhá, tj. krajská či oblastní kola. Začát
kem dubna bylo v Mladé Boleslavi uspořá
dáno celostátní kolo FO v kategorii A, které 
úspěšně zorganizovali členové KVFO Středo
českého kraje pod vedením RNDr. EVY PEŠ
KOVÉ. Velký podíl měli učitelé i žáci mla
doboleslavského gymnázia. Celostátního ko
la se zúčastnilo 79 soutěžících z celé republi
ky, z toho 8 dívek. Teoretické úlohy připra
vila komise ÚVFO pod vedením doc. RNDr. 
ing. D. KLUVANCE, C S C , a RNDr. I. VOLFA, 
CSc; jedna úloha byla z mechaniky, dvě úlo
hy z elektřiny a jedna z atomové fyziky. Ex
perimentální úlohu připravili „domácí" pod 
vedením ing. J. MACHALICKÉHO, CSC. Opra
vu úloh zajistili členové ÚVFO. Celkem 55 
soutěžících se stalo úspěšnými řešiteli celo
státního kola, z toho pět dívek. Z nich prv
ních dvacet bylo vyhlášeno vítězi 32. ročníku 
fyzikální olympiády, z toho dvě dívky. 

Nejlepší byli: 
1. LENKA ESLEROVÁ - 51,5 b., SPŠ elek-

tro Pardubice, prof. L. Frýbová, 2. PETER 
LANGFELDER - 50,0 b., gymnázium J. Hron-
ca, Bratislava, prof. P. Demkanin, 3. KAREL 
NETOČNÝ - 49,0 b., gymnázium České Bu
dějovice, Jírovcova, RNDr. A. Bohunek, 4.-
5. PETR TOBIŠKA - 48,5 b., gymnázium J. 
K. Tyla Hradec Králové, dr. P. Šedivý, MA
REK OŽANA - 48,5 b., gymnázium Ostrava, 
dr. Šmerala, prof. S. Tichý, 6. KATEŘINA Lu-
TEROVÁ - 46,5 b., gymnázium Přerov, RNDr. 
M. Bartošek, 7. LUBOMÍR ZLACKÝ - 45,5 b., 

gymnázium Michalovce, RNDr. J. Smrek, 8. 
KAREL SOUKENÍK - 45,0 b., gymnázium Pl
zeň, Mikulášské nám., prof. V. Kvapil, 9.-
10. FILIP MŮNZ - 44,5 b., gymnázium Brno, 
tř. kpt. Jaroše, RNDr. 1. Slatkovský, PETR 
MACHÁČEK - 44,5 b., gymnázium Pelhřimov, 
RNDr. J. Jírů, 11.-12. TOMÁŠ NOVOTNÝ -
44,0 b., gymnázium České Budějovice, Jírov
cova, RNDr. A. Bohunek, MILAN ŠIMÁNEK -
44,0 b., gymnázium Pelhřimov, RNDr. J. Jí
rů, 13. JURAJ LÓRINC - 43,0 b., gymnázium 
Banská Bystrica, prof. A. Zuborová, 14. ŠTE
FAN KHANDL - 42,5 b., gymnázium J. Hron-
ca, Bratislava, prof. P. Demkanin, 15. KAMIL 
TOKÁR - 42,0 b., gymnázium Prešov, RNDr. 
J. Surgent, 16.-17. PAVEL ČÍŽEK - 41,5 b., 
gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové, dr. 
P. Šedivý, PETER WEISENPACHER - 41,5 b., 
gymnázuim Březno, prof. J. Ponická, 18. PE
TER KLUVÁNEK - 40,5 b., gymnázium Bá-
novce, prof. J. Žitňanský, 19.-20. RICHARD 
MÁLEK - 40,0 b., gymnázium Karlovy Va
ry, RNDr. J. Thomas, Jmi VANÍČEK - 40,0 
b., gymnázium Praha, Korunní ul., RNDr. Z. 
Kluiber, CSc. 

Zadané teoretické úlohy byly poměrně 
obtížné. Maximální počet bodů za každou 
z nich byl 10. Průměrný počet dosažených 
bodů v jednotlivých úlohách (i když pocho
pitelně byly i desítky i nuly) byl: 1. úloha -
7,91 b., 2. úloha - 1,84 b., 3. úloha - 5,07 b., 
4. úloha - 4,67 b., za teoretickou část celkem 
19,47 b. Nejlepším řešitelem teoretické části 
byla LENKA ESLEROVÁ, která získala až neu
věřitelných 39 bodů ze 40 možných. Nejvyšší 
počet bodů za experimentální úlohu byl 15 
(po srovnání obtížnosti této úlohy s teoretic
kými byl počet bodů snížen z původních 20 
na 15). V průměru bylo dosaženo 11,65 bodu 
a 8 řešitelů získalo plný počet bodů. 

První desítka soutěžících byla pozvána na 
týdenní soustředění do Hradce Králové kon
cem dubna a na počátku června na dva týd
ny do Nitry. V průběhu druhého soustředění 
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proběhla mezinárodní soutěž ve fyzice, které 
se zúčastnili účastníci soustředění (předsta
vovali dvě pětičlenná družstva), dále budou
cí účastníci 22. MFO z Maďarska a Polska; 
pravidelní účastníci z Rakouska nepřijeli — 
čekali na viza na Kubu a neměli v tu dobu 
u sebe cestovní pasy. Vítězem této zonální 
mezinárodní soutěže se stal PETR TOBIŠKA, 
který získal z padesátky možných bodů cel
kem 48. Předsednictvo ÚVFO vzalo v úvahu 
dlouhodobé výsledky účastníků soustředění 
ve fyzikální olympiádě, v této soutěži i v za
dávaných testech a rozhodlo o nominaci na 
22. MFO. 

D. Kluvanec, I. Volf, ÚVFO 

22. MEZINÁRODNÍ FYZIKÁLNÍ 
OLYMPIÁDA 

Mezinárodní soutěž, které se letos zúčast
nila družstva ze 31 státu, se konala ve dnech 
30.6. až 9.7.1991 v Havaně, tedy poprvé mi
mo Evropu. Tato skutečnost přinesla s se
bou jednak zvýšené náklady (jedna letenka 
pro jednu osobu stála více než 70 000 Kčs), 
jednak i další problémy. Na rozdíl od spor
tovců, kteří k tomu, aby dosáhli dobrých vý
konů, se musejí po několik dní aklimatizovat 
v místě soutěže, (a mají na to přirozený ná
rok) byl odlet našich soutěžících naplánován 
tak, aby se na místo dostali až 30.6. Odletě
la však jen slovenská část družstva, tedy tři 
osoby, česká část měla plánovánu jinou tra
su, ale na poslední chvíli letěla přes Madrid, 
Gander (Kanada) do Havany, kam se dostala 
v úterý pozdě večer, na místo ubytování pak 
asi 7 hodin před zahájením teoretické části 
soutěže; vedoucí se nechal odvézt na zasedá
ní mezinárodní komise a téměř do rána se 
ještě účastnil přípravy překladu textů úloh. 
Namáhavá cesta a jiemožnost si odpočinout 
před soutěží poněkud poznamenaly i výsled-

Předsednictvo ÚVFO jmenovalo účastní
ky družstva na základě jejich dlouhodobých 
dobrých výsledků v soutěži a na soustředě
ních. Stali se jimi: PETR TOBIŠKA Z gymná
zia v Hradci Králové, vyučující dr. P. Šedivý, 
PETER LANGFELDER z gymnázia J. Hronca 
v Bratislavě, vyučující P. Demkanin, KAREL 
NETOČNÝ Z gymnázia v Českých Budějovi
cích, Jírovcova ul., vyučující dr. A. Bohunek, 

FILIP MŮNZ, jediný „třeťák", z gymnázia 
v Brně, tř. kpt. Jaroše, vyučující dr. I. Slat-
kovský, EUBOMÍR ZLACKÝ, Z gymnázia v Mi-
chalovcích, vyučující dr. J. Smrek. Náhradní
kem byl MAREK OŽANA Z gymnázia v Ostra
vě, ul. dr. Šmerala, vyučující S. Tichý. Dva 
účastníci — P E T R TOBIŠKA a KAREL N E -
TOČNÝ — byli již úspěšnými řešiteli v před
cházející 21. MFO v Holandsku. Vedoucím 
delegace byl jmenován předseda ÚVFO doc. 
RNDr. ing. DANIEL KLUVANEC, C S C , peda
gogickým vedoucím RNDr. Ivo VOLF, CSc, 
1. místopředseda ÚVFO. Oba vedoucí orga
nizovali přípravu soutěžících na MFO. 

22. MFO se zúčastnilo 150 soutěžících, ví
ce než 60 vedoucích družstev, 30 tlumoční
ků a značný počet dalších organizačních pra
covníků — dnes představuje mezinárodní fy
zikální olympiáda soubor více než 300 lidí. 
Přesto j e nutno říci, že soutěž proběhla po 
stránce odborné i organizační a také spole
čenské na velmi dobré úrovni. Vedoucí bydleli 
v mezinárodním hotelu na nábřeží v Havaně, 
studenti v místě soutěže; byla to internátní 
střední škola pro výuku přírodovědným před
mětům, a to asi 15 km od Havany. 

K řešení byly soutěžícím předloženy tři 
úlohy teoretické a jedna experimentální; cel
kové dosažitelné bodové hodnocení činilo 50 
b. V první úloze bylo nutno popsat děje, kte
ré nastanou, když roztočený míček pustíme 
z určité výšky na vodorovnou drsnou pod
ložku. Ve druhé úloze byly na strany čtverce 
nasunuty nabité kuličky jako korálky na ni
ti, závit se pohyboval určitou rychlostí. By
lo třeba relativisticky popsat nastalou situa
ci a probíhající děje. Třetí úloha popisova
la děje, které nastanou při ozáření sousta
vy volných atomů laserovým paprskem, tzv. 
„ochlazování pomocí laseru". V experimen
tální části soutěže obdrželi soutěžící černou 
skříňku a pomocí pomůcek, jež dostali k dis
pozici, měli zjistit její obsah. O míře obtíž
nosti lze usuzovat podle průměrných výsled
ků: 1. úloha - 4,81 b. (25 řešitelů získalo ma
ximální hodnocení), 2. úloha - 3,95 b. (3 do
sáhli maxima), 3. úloha - 4,27 b. (3 dosáhli 
maxima). Teoretické úlohy byly v průměru 
řešeny s hodnocením 13,03 b. z dosažitelných 
30 b. Experimentální úloha byla hodnocená 
v průměru 10,42 b. z dosažitelných 20 b. (jen 
dva řešitelé měli maximální hodnocení, z to-
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ho jeden nás soutěžící). Průměrně hodnocení 
všech úloh bylo 23,45 b. 

Podle statutu se hranice úspěšnosti nyní 
stanoví z průměrného výsledku tří nejlepších 
řešitelů. Nejlepších výsledků dosáhli tito sou
těžící: TIMUR CHUTĚNKO (SSSR - 48,2 b.), 
MICHAEL JAMES MONTOUR (Kanada - 47,80 
b.) a SERGEJ BAČINSKIJ (SSSR - 47,30 b.), 
a to z celkového počtu 50 dosažitelných bodů. 
Průměr jejich výsledků - 47, 77 b. určil hla
dinu úspěšnosti: úspěšným se stal soutěžící, 
který dosáhl alespoň 23 bodů, ale také me
ze k získám jednotlivých cen. Celkem bylo 75 
účastníků úspěšných, tedy přesně 50% . Zla
tou medaili obdrželo 13 soutěžících, stříbr
nou 10, bronzovou 31 soutěžících a 21 účast
níků dostalo čestné uznání. Zbývajících 75 
účastníků si odnášelo potvrzení o účasti na 
22. MFO. 

Jak dopadli naši? Nejlepším byl „třeťák" 
FILIP MŮNZ, získal stříbrnou medaili, dosáhl 
hodnocení 38,70 b., umístil se na 20. místě. 
KAREL NETOČNÝ dostal bronzovou medai
li, získal 34,10 b. a obsadil 33. místo, PE
TER LANGFELDER bronzovou medaili, získal 
32,10 b., obsadil 44. místo. PETR TOBIŠKA 
obdržel čestné uznání, od bronzové medaile 
ho dělilo jen 0,4 bodu, získal 30,60 b. a ob
sadil 56. místo. EuBOMÍR ZLACKÝ si odnesl 
potvrzení o účasti; od úspěchu ho dělilo jen 
1,6 bodu (získal 21,4 b., obsadil 79. místo). 
Z důvodů výše uvedených byla hlavně teore
tická část u našich řešitelů slabší; v 1. úloze 
dosáhli průměrného hodnocení 3,68 b., ve 2. 
úloze - 7,32, ve 3. úloze - 3,88 b., celkem 
za řešení teoretických úloh získali 74,40 b., 
tj. v průměru 14,88 b. na každého. Za řešení 
experimentální úlohy získali soutěžící celkem 
82,5 b., tj. v průměru 16,5 bodu. Za řešení 1. 
úlohy získal FILIP MUNZ 10,0 b., za řešení 2. 
úlohy FILIP MŮNZ a P E T R TOBIŠKA každý 
9,90 b., za řešení experimentální úlohy PE
TR TOBIŠKA plných 20 b., KAREL NETOČNÝ 
18,0 b. 

I když mezinárodní fyzikální olympiády 
jsou soutěží jednotlivců, jezdí na ně pětičlen-
ná družstva, a tak i když se výsledky druž
stev nikde oficiálně neuvádějí, všichni vedou
cí si je zjišťují a navzájem pak porovnávají 
nejen úspěchy na MFO, ale vyvozují z toho 
důsledky pro přípravu příštích soutěžících. 
Nejlepší bylo letos družstvo Cíny, které zís

kalo PĚT ZLATÝCH, 220,40 b., na druhém 
místě družstvo SSSR (tři zlaté a dvě bronzo
vé medaile, 207,55 b.), dále Maďarska (dvě 
zlaté, jedna stříbrná a dvě bronzové medai
le, 198,10 b.) a Rumunska (tři stříbrné a dvě 
bronzové medaile, 190,35 b.). Na výborném 
pátém místě skončilo družstvo Českosloven
ska se 156,90 b. 

Po dobu pobytu v Havaně se o nás starali 
pracovníci našeho velvyslanectví a na závěr 
přijal družstvo pan velvyslanec; to bylo snad 
poprvé v historii výjezdů našeho družstva 
na mezinárodní fyzikální olympiády. Po slav
nostním ceremoniálu se družstvo zase rozdě
lilo — slovenská část odletěla po jednodušší 
trase do Vídně a pak odjela do Bratislavy, 
česká část nastoupila o něco dříve do letad
la a směřovala do Mexika, pak přes Houston 
a Amsterodam do Prahy; bohužel ve jmeno
vaných městech navštívila pouze letiště. 

Když se americká nebo islandská delegace, 
ale i vietnamská delegace dostanou do Evro
py, yětšinou stráví určitý čas před soutěží při 
aklimatizaci a po soutěži získávají soutěžící 
určitou odměnu v tom, že si prodlouží pobyt 
jako kulturně turistický závěr zájezdu. V le
tošním roce soutěžící z Rumunska trávili dva 
dny v Mexico-City a určitý čas v New Yor
ku. Domníváme se, že by se našel kompromis 
mezi šetřením státního rozpočtu a případ
ným příspěvkem soutěžících. Soutěžící, kte
rý se dostal na mezinárodní fyzikální nebo 
matematickou olympiádu, věnoval v posled
ních letech značnou část svého volného času 
na své sebevzdělávání, ale také reprezentoval 
naši republiku. 

Na závěr chceme poděkovat učitelům fyzi
ky, většinou členům Jednoty, kteří se podíle-
ÍTna přípravě našeho družstva na 22. MFO. 
Dobré výsledky na mezinárodních soutěžích, 
jakými jsou MMO, MFO, MChO, ukazují, že 
naše školství dokáže soutěžit s tak vyspělými 
státy jako je Velká Británie, SRN nebo USA. 
Dokazuje také, že jsme věnovali značnou péči 
talentovaným žákům středních škol. 

Dante/ Kluvanec, Ivo Volf, ÚVFO 

4. MEZINÁRODNÍ ŠKOLA 
O DYNAMICKÝCH SYSTÉMECH 

V týdnu od 24. do 29. června 1991 se usku
tečnila v Píle u Bratislavy jedna z nejprestiž
nějších matematických letních škol v ČSFR, 
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a to v pořadí čtvrtá škola o dynamických sy
stémech. 

Letošní škola pozměnila oproti minulým 
poněkud svůj profil — hlavní program byl 
koncentrován do osmi cyklů přednášek. Zú
žení okruhu probíraných otázek umožnilo po
chopitelně jejich prohloubení, což spolu s vy
nikající úrovní všech přednášek znamenalo 
další kvalitativní vzestup. Pomalu, ale jistě 
se škola stává jedním z nejlepších evropských 
setkání v oblasti spojitých dynamických sy
stémů. Letos se ho zúčastnilo 39 matematiků 
z ČSFR (ve vyrovnaném republikovém roz
ložení 19-20) a 30 zahraničních z 11 zemí. 

Zpravidla tříhodinové hlavní přednášky 
přednesli SlGURD ANGEMENT (USA): Curva-
ture Driven Evolutions, JURU Bmncov (SS
SR): Multifrequency Oscillations in Nonli-
near Systems, HmosHl KOKUBU (Japonsko): 
On a Homoclinic Doubling Theorem in Ve-
ctor Fields, HOWARD LEVINE (USA): Critical 
Blow- Up Exponents for Single Equations and 
Extension of Fujitafs Results for Parabolic 
Systems, JOHN MALLET-PARET (USA): Low 
Dimensional Dynamics in High Dimensio-
nal Systems, HlROSHI MATANO (Japonsko): 
Dynamics of Nonlinear Diffusion Equations, 
XAVIER MORA (Španělsko): A Survey of 
Navier-Stokes Equations, FRED WEISSLER 
(Francie): Asymptotic Behavior of Conser-
vative Hyperbolic Equations. Kromě těchto 
základních přednášek vyslechli účastníci 16 
sdělení. 

Přes náročný program zbyl účastníkům 
čas na četné diskuse bucf v moderním zaří
zení bohatého Hydrostavu, nebo na procház
kách v hezkém zákoutí Malých Karpat. Poča
sí rozesmutnilo pořadatele jenom jednou, ne
boť krátce před zapálením táboráku se snes
la průtrž mračen. Tak se ohlášený slavnostní 
večer přesunul dovnitř a táborák se o den 
posunul, což zajisté nikomu z účastníků ne
vadilo. 

Z názvů přednášek je patrné, že těžiště 
současného bádání se přesunuje čím dále ví
ce do nekonečných dimenzí. Zde je však ještě 
mnoho práce zejména pro nastupující mla
dou čs. generaci, která má na školách z dyna
mických systémů výbornou možnost pronik
nout do současného stavu výzkumu ve světě. 
Dík za tuto příležitost patří organizátorům 
školy sdruženým převážně v bratislavské sku

pině P. BRUNOVSKEHO. Jejich zásluhou by
la rovněž získána podpora nadace G. Sórose, 
která umožnila účast řadě čs. pracovníků. Za
tímco ceny ubytování a stravování jsou ros
toucí funkcí času, jsou totiž rozpočty vyso
kých škol a ústavů funkcí nerostoucí. Každá 
dobrá škola má v pozadí osobu, kterou na 
přednáškách není moc vidět, protože se ne
ustále snaží plnit nejrůznější přání účastníků. 
V Píle tuto nevděčnou roU převzal kolega D. 
ŠEVČOVIČ. 

Jaroslav Milota 

VĚDECKÝ SEMINÁŘ VĚNOVANÝ 
PAMIATKE ZOSNULÝCH PROFESOROV 
PROF. RNDR. KARLA WINKELBAUE
RA, DRSC, 
A PROF. RNDR. TIBORA NEUBRUNNA, 
DRSC 

V dňoch 24. a 25.9 1991 usporiadala MFF 
UK v Bratislavě a MFF UK v Prahe vědecký 
seminář věnovaný pamiatke zosnulých pro-
fesorov RNDr. Karla Winkelbauera, DrSc. 
(1925-1990), a RNDr. Tibora Neubrunna, 
DrSc. (1929-1990). 

Seminář sa konal v priestoroch MFF UK 
v Bratislavě a zúčastnilo sa ho okolo 50 po-
predných českých a slovenských matemati-
kov z Prahy, Brna, L. Mikuláša, Zvolena, Ži-
liny, Nitry a Bratislavy. 

Prvý deň po úvodnom príhovore děkana 
MFF UK v Bratislavě doc. P. Mederlyho (dě
kan MFF UK v Prahe prof. Drbohlav pozdra
vil účastníkov listom) o životných osudoch 
oboch zosnulých profesorov prehovoril prof. 
L. Kubáček. Nezdóraznil faktograíiu, ale sú-
stredil sa na obdivný pohíad na ich vědec
ké dielo majúce hlboké humanistické zákla
dy. Právě v zopátí ludskej a vedeckej dimen-
zie ich osobností rozpoznával kořene ich ve
deckej velkosti. Přitom každý z nich bol iný. 
Winkelbauer sa rozbiehal pomaly, aby nabral 
razantně a gradujúce tempo, Neubrunn za
se strhával svojou kultivovanosťou a vytrva
lou pohotovosťou a vzdelanosťou. Obaja bo-
li velký svojou schopnosťou odpútať sa od 
vlastných záujmov. Přednáška prof. Kubáč-
ka, dlhoročného spolupracovníka a blízkého 
priatefa oboch zosnulých matematikov, zane
chala na přítomných hlboký dojem. 

O vedeckom diele K. Winkelbauera přip
ravil přednášku prof. Štěpán, predniesol ju 
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a svojimi postrehmi doplnil doc. J. Machek. 
Winkelbauer z tohoto pohfadu vyšiel ako po-
predný reprezentant pražskej štatistickej ško
ly, jeden z najúspešnejších žiakov prof. L. 
Špačka. V prednaške sa věnovala osobitná 
pozornost jednotlivým oblastiam zo širokého 
spektra Winkelbauerových výsledkov: prak-
tickej štatistike, ergodickej teorii, teorii sto
chastických procesov, teorii hier, teorii infor-
mácie. 

O vedeckom diele T . Neubrunna preho-
vorili prof. B. Riečan a prof. T. Salát. Pr
vý sa věnoval najma výsledkom súvisia-
cim s teóriou miery, zdórazniac jeho zá-
stoj pri vy tvar ani čs. školy kvantových logik, 
teorie multifunkcií (náhodných množin), úsi-
lie o aplikácie v stochastických modeloch a za 
základ Neubrunnových vědeckých úspechov 
označil jeho pedagogický zástoj a jeho nezišt
nost. Druhý referent hovořil o róznych zovše-
obecneniach spojitosti, o prácach z teorie 
funkcií a poskytol pohlad do Neubrunnovej 
tvorivej dielne. 

Druhý den odzneli nasledujúce referáty: 
O. NÁTHER: Zovšeobecnená spojitisť mul
tifunkcií 
E. HOLÁ: Grafové topologie 
M. NOVOTNÝ: Korespondence mezi relační
mi strukturami a algebrami 
P . MALIČKÝ: Spojité lineárně selektory li-
neárnych multifunkcií 
J. KALAS: Poznámka k vetviacemu procesu 
s diskrétnym časom 
M. KRUTINA: Pravděpodobnostní celulární 
automaty 
V. BALÁŽ: Separátna spojitost a spojitost 
F . KOPKA: Charakterizácia Atsuji priesto-
rov 
M. MATEJDES: Spojitost a meratelnost mul
tifunkcií 

Váčšina referátov bola přednesená ich 
žiakmi. 

PocFakovanie za dóstojnú spomienku for
mou vědeckého seminára na týchto dvoch vel
kých mužov tak z híadiska ich íudských po-
stojov ako aj ich medzinárodného přínosu pre 
viaceré směry matematiky patří už spomenu-
tým prednášatefom ako aj hlavnému iniciá
torovi a organizátorovi prof. RNDr. B. Rie-
čanovi, DrSc. 

F. Štulajter, J. Kalas 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: 
HRANICE ZRN, ROZHRANÍ 
A MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Koncem srpna (27.-31.) 1990 se v Pra
ze uskutečnilo „5. mezinárodní sympozium 
o plasticitě kovů a slitin". Pořadatelé z ka
tedry fyziky kovů matematicko-fyzikální fa
kulty Univerzity Karlovy na něm uvítali 66 
účastníků z 12 zemí. Mezi nimi byli velmi 
významní a v odborném světě známí věd
ci jako B. Baudelet (Grenoble), M. Boček 
(Karlsruhe), Y. Estrin (Hamburg), P. Haasen 
(Góttingen), H. Jones (Sheffield), T. G. Lan-
gdon (Los Angeles), F. F. Lavrentěv (Char
kov), M. M. Myšlajev (Moskva), E. Pink 
(Leoben), G. Saada (Villetaneuse), D. A. 
Seidman (Evanston), A. Seeger (Stuttgart), 
H. E. Schaefer (Stuttgart), J. Schlipf (Aa-
chen), R. Z. Valiev (Ufa), R. A. Varin (Wa
terloo, Kanada). Přednášky byly publiková
ny ve dvou částech, a to v mezinárodním 
časopise Materials Science and Engineering 
A 137 (1991) 1-192 a v časopise Acta Uni-
versitatis Carolinae — Mathematica et Phy-
sica 32 (1991) 9-144. Účastníci vysoce ocenili 
vysokou odbornou úroveň sympozia a skuteč
nost, že umožnilo setkání účastníků ze států 
severní, východní a západní Evropy i ze zá
moří, a to různých věkových kategorií. Vy
slovili přání, aby se sympozia tohoto druhu 
konala pravidelně, jednou za 2 až 3 roky. 

Neuplynuly však ani dva měsíce a pisatel 
těchto řádků byl požádán, aby se svými spo
lupracovníky pomohl zorganizovat Evrop
skou vědeckou konferenci, která by se usku
tečnila v Československu, a to tak, že by by
la sponzorována Evropskou vědeckou nadací 
(The European Science Foundation) a Komi
sí Evropských společenství (The Commišsion 
of the European Communities). 

Od roku 1990 totiž organizuje Evrop
ská vědecká nadace (ESF) řadu konferencí. 
Smyslem každé z nich jsou diskusní setkání, 
na kterých se odborníci věnují novým výsled
kům ze svého oboru. Zpravidla se nepřed
kládají písemné přednášky, ani se nevydávají 
sborníky. Počet účastníků bývá omezen, ob
vykle na 80 až 100, dokonce v sociálních vě
dách ještě nižší počet. Přednášejícím je po
byt (včetně cesty) hrazen. Rovněž někteří od
borníci a mladší pracovníci z méně rozvinu
tých zemí a ze zemí východní Evropy dostá-
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vají granty na pobytové, popř. i cestovní vý
lohy. Požadavkem na plánovanou konferen
ci bylo vybrat přibližně polovinu přednáše
jících, popř. vedoucích diskuse ze zemí vý
chodní a střední Evropy. Autoru této zprá
vy tak připadl úkol předložit návrh předná
šejících, přičemž musel předem zjistit jejich 
ochotu a předložit rovněž seznam pracovišť, 
kam byly odeslány informace o konání konfe
rence. Při výběru účastníků se mělo dbát to
ho, aby přibližně 25% až 50% z nich byli 
mladší pracovníci. 

Po všech ne vždy jednoduchých jednáních 
se ve dnech 14. až 19. září 1991 uskuteč
nila v Prachaticích mezinárodní konference, 
první v oblasti fyziky materiálů (materials 
science) v oboru fyzika kovů — fyzikální 
metalurgie na téma „Hranice zrn, rozhraní 
a mechanické vlastnosti". Podle programu, 
který připravili B. BAUDELET a P . LUKÁČ 
zazněly na konferenci 45minutové až hodi
nové přednášky v tomto pořadí a zaměře
ní: A. E. ROMANOV (Leningrad) Structure 
of Grain Boundary and Interface - Theo-
ry; R. SCHOLZ (Halle): Methods of Charac-
terization of Grain Boundary and Interfa-
ces - Results; Y. S. NETCHAEV (Karagan-
da): Theory of Grain Boundary and Interfa
ce Chemistrý; H. O. ANDREN (Gótteborg): 
Methods of Characterization in Interface 
Chemistrý; D. L. BEKE (Debrecen): Grain 
Boundary and Interface Diffussion; G. ABB-
RUZZESE (fiím): Theory of Grain Boundary 
Migration; I. SHVINDLERMAN (Moskva): Ex
periment al Study of Interface Migration; F . 
LANGE (Santa Barbara): Interface and Sin-
tering; C. R E Y (Paříž): Bi-, Tri and Mul-
ticrystal Plastic Deformation; R. VÁLIEV 
(Ufa): Grain Boundary and Interface Sli-
ding; J. ČADEK (Brno): Role of Grain Boun
dary and Interface Sliding in Creep; CL . 
CARRY (Lausanne): Role of Grain Bounda
ry and Interface Sliding in Superpasticity; 
T . WATANABE (Sendai): Intergranular Rup-
ture; P . KRATOCHVÍL (Praha): Intermetallic 
Materials; J. WEISSMULLER (Saarbrúcken): 
Processing and Mechanical Properties of Na-
nocrystalline materials; P . ŠEBO (Bratisla
va): Processing of Metal Matrix Composites; 
M. SUERY (Grenoble): Interface, Interpha-
se and Mechanical Properties; R. STEVENS 
(Leeds):Processing of Ceramic Matrix Com

posites; T . WAGNER (Stuttgart): Interface 
and Mechanical Properties of Ceramic Mat
rix Composites; I. CRIVELLI VISCONTI (Ne
apol): Processing of Polymer Matrix Com
posites a G. MlCHLER (Merseburg): Inter
face and Mechanical Properties of Polymer 
Matrix Composites. Stojí za zmínku, že ve
doucími diskusí byli známí vědci: A. Sutton 
(Oxford), J. Th. M. de Hosson (Gróningen), 
J. Philibert (Paříz-Orsay), D. Juul Jensen 
(Roskilde), M. Šlesár (Košice), V. Paidar 
(Praha), B. Baudelet (Grenoble), L. K. Fio-
nova (Moskva), O. Kaybyshev (Ufa), F. De-
lannay (Lauvain), P. Costa (Chatillon) a C. 
Bathias (Paříž). Konferenci řídili B. Baude
let, P. Haasen a P. Lukáč. 

Série Evropských konferencí sponzorova
ných Evropskou vědeckou nadací zahrnuje 23 
různých konferencí z oborů fyziky (6), chemie 
(5), biologie a lékařských věd (7), geofyziky 
(1), sociálních věd (3) a výše uvedenou z ob
lasti fyziky materiálu. Konference v Pracha
ticích byla první z této série pořádaných v na
ší republice a ve „východních" zemích vůbec. 
Pro informaci uvádím, že další se konaly ne
bo budou konat v těchto státech: Francie, 
Holandsko, Itálie, Německo, Norsko, Portu
galsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko a Vel
ká Británie. Pořádat konferenci v Českoslo
vensku bylo pro nás nejen vyznamenáním, 
ale i odpovědností. Nutno konstatovat, že 
pracovníkům katedry fyziky kovů MFF UK 
v Praze se podařilo najít a připravit dobré 
pracovní prostředí. Vysoká úroveň předná
šek byla oceněna účastníky konference, kteří 
mohli získat široký a hluboký přehled o pro
blematice hranic zrn a rozhraní, která stá
le nabývá na důležitosti pro řadu dosud ne
vyřešených problémů i pro značný aplikační 
význam. Získali také informace o aktuálních 
problémech a o směrech dalšího zaměření vý
zkumu. Současně měli účastníci možnost pre
zentovat své nejnovější výsledky ve formě po
sterů, což hojně využili. Konference byla or
ganizována tak, že po každé přednášce ná
sledovala delší diskuse. Přednášky se konaly 
dopoledne a později odpoledne. Během od
poledne a večer probíhala neformální setkání 
účastníků, na kterých se dlouho a velmi živě 
diskutovalo nad nejnovějšími výsledky. Vý
hodou bylo, že se přednášky konaly ve stej
né budově, ve které byli účastníci ubytova-
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ní, a kde se stravovali. Pro účely diskusí byly 
k dispozici i menší místnosti, a tak se v tomto 
prostředí účastníci cítili velmi dobře. Je po
chopitelné, že se hojně hovořilo i o společen
ských změnách v zemích střední a východní 
Evropy. 

Konference se účastnilo 88 odborníků z 13 
evropských zemí (Belgie, Československo, 
Dánsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, SSSR, Švédsko, Švýcar

sko, Velká Británie) a dva účastníci ze zámoří 
(USA a Japonsko). 

Jsem přesvědčen, že i tato mezinárodní 
konference přispěla k mezinárodnímu poro
zumění a spolupráci. Přísti konference této 
série se uskuteční ve dnech 30. 8.-3.9.1992 
v Holzhau (u Drážďan) a její program bude 
zaměřen na hranice zrn a rozhraní v polovo
dičích. 

Pavel Lukáčf Praha 

ZE ŽIVOTA JČSMF 

CELOŠTÁTNY SEMINÁŘ Z DĚJIN 
FYZIKY CESDEF'91 

V Brně-Šlapaniciach, vo vzdelávacom stře
disku severomoravských učitefov, sa v dňoch 
24.-27. 9.1991 uskutočnilo každoročně stret-
nutie, tentokrát 22 profesionálov a amatérov, 
v oblasti dejín, dejín fyziky a dejín techni
ky, CESDEF'91. Stretnutie bolo zamerané 
na dějiny fyzikálneho a technického mysle-
nia v Rakúsko-Uhorsku a dějiny výučby fyzi
ky na našom území. Pracovně sedenia viedli 
prof. dr. J. CHRÁPÁN, DrSc, dr. O. Póss, 
CSc, doc. dr. E. PROCHÁZKOVÁ, Csc, doc. 
dr. J. ŠEBESTA, CSc. a dr. R. KOLOMÝ. 
Súčasťou seminára bolo valné zhromaždenie 

Odbornej skupiny dejín a metodologie fyziky 
a exkurzia na zámok v Slavkove. 

K dějinám fyzikálneho a technického myš
leni a odzneli referáty dr. I. SEIDLEROVEJ 
k okolnostiam formúlovania Dopplerovho 
principu, dr. PÓSSA k pobytu Dopplera 
v Banskej Štiavnici, dr. PROCHÁZKOVEJ k dě
jinám tepelného spracovania kovov a dr. E. 
FERENCOVEJ k dějinám astronomie v spoji
tosti s dynastiou Hellovcov. Historický pre-
hlad politickej situácie a tvořivých možností 
na Slovensku v počiatkoch československej 
republiky podal dr. J. SUJA a o práci Matice 
slovenskej v oblasti prírodných vied, od jej 
vzniku až do dnešných čias, informovala pi. 
ĎUROVČÍKOVÁ. 

K druhej oblasti záujmov odbornej skupi
ny, k metodologii fyziky, odzneli referáty dr. 
A. CHLEBEČKA a dr. J. MAREKA O rozvoji 
didaktiky fyziky, dr. O. JAKABČINOVEJ O dě
jinách výučby fyziky v Prešovskej oblasti. 
Otázkami učebnic fyziky na našom území sa 
zaoberali dr. A. HLAVÁČ učebnicou Fuchso-
vou, dr. J. MUNZAR prvou českou příručkou 
meteorologie, dr. K. KRŠKA spósobom hod-
notenia učebnic a ich autorov. Zaujímavou 
bola zmienka dr. K. Kršku o autoroch máp 
zemských pologúí. 

S přednesenými referátmi doplněnými 
článkom dr. A. KUČEROVEJ k historii formú
lovania zákona zachováni a hybnosti, článkom 
E. TĚŠÍNSKEJ o vzťahu radiológov Otta Ho-
nigschmida, Stephana Mayera a Heinricha 
Macha k českým zemiam a doplněnými aj 
výsledkami vedeckej úlohy, riešenej kolektí-
vom odbornej skupiny, sa možno oboznámiť 
v Zborníku dejín fyziky. Deviaty zvázok tej-
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