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jích u Bechyně), má zásluhu o vybudování 
katedry fyziky na olomoucké univerzitě a o růst 
její přírodovědecké fakulty, na níž působil 
dlouhá léta jako děkan a jako vedoucí oboru 
fyziky na celé univerzitě. Patří k zakladatelům 
československé didaktiky fyziky a k autorům 
vzorných středoškolských a vysokoškolských 
učebnic fyziky. Není snad u nás fyzika, který 
by neznal vysokoškolské učebnice Elektřina 
a magnetismus a Optika, jež vznikly spoluprací 
našich jubilantů. Za své zásluhy o rozvoj fyziky 
v Československu byli oba jubilanti odměněni 
nejvyšším uznáním a vyznamenáním Jednoty 
československých matematiků a fyziků i mini
sterstva školství. Také profesor Fuka je dnes 
plně zaměstnán mimo jiné tvorbou učebnic di
daktiky fyziky a řady učebnic fyziky. 

Podrobnosti o životě a díle zakladatelů fyziky 

na olomoucké univerzitě přinesly odděleně již 
nejednou Pokroky a další domácí i zahraniční 
časopisy. Hlavní však je, že tito učitelé několika 
generací fyziků a optiků jsou mezi námi a že 
s neuvěřitelným elánem nadále pracují ve svých 
oborech, a to aniž mají dnes nějaký oficiální 
statut. Zůstává otázkou, zda osobní vděčnost 
žáků je přiměřeným vztahem k lidem tohoto 
druhu, či zda byl správnější např. vztah Napoleo
nův k Voltoví, když neváhal „posoudit každou 
věc individuálně" a prostě zakázal jeho penzio
nování, aniž uložil zasloužilému profesorovi 
jakoukoli povinnost. A nebyl by to ovšem 
Napoleon, kdyby nepodal drastické vysvětlení 
vojáka: generál umírá v poli. Naši jubilanti 
zůstávají nadále v poli vědy, ale i sympatií, 
které si v duších svých žáků trvale vybudovali. 

Vladimír Malíšek 

ZE ŽIVOTA JCSMF 

POBOČKA JSMF BRATISLAVA I 
BILANCOVALA 

28. januára 1982 sa konala plenárna členská 
schódza pobočky JSMF Bratislava I, na ktorej 
odstupuj úci výbor podal správu za uplynulé 
trojročné funkčné obdobie. (Mimobratislavské-
mu čitatelovi připomínáme, že v Bratislavě sú 
od r. 1974 dve pobočky Jednoty: tá naša, zdru-

žujúca členov inklinujúcich k matematike, a tá 
druhá, pozostávajúca z fyzikov.) Výbor bol 
13členný a Múčové funkcie zastávali tito čle-
novia: T. KATRÍŇÁK (předseda), M. HANULA 
(podpredseda), J. ČERVEŇANSKÝ (tajomník), P. 
MEDERLY (sekretář) a M. LEHOTSKÝ (hospodář). 

Správa začala konstatováním, že pobočka má 
už výše 800 členov, čo už samo osebe prináša pře 
výbor nové problémy. Potom sa hodnotila čin-
nosť, ktorú možno zhruba roztriediť do týchto 
piatich skupin (a) pomoc rozvojů matematiky 
a šírenie najnovších poznatkov v oblasti mate
matiky a v příbuzných védách, (b) pomoc mla
dým vědeckým pracovníkom a poslucháčom 
vysokých škol, (c) modernizácia a skvalitňovanie 
vyučovania matematiky na školách všetkých 
stupňov a typov, (d) práca s mládežou a mate
matické súťaže, (e) propagácia matematiky a pří
prava dóstojných oslav 100. výročia narodenia 
akademika Jura Hronca. 

(a) Při pobočke pracuje výše 40 vědeckých 
seminárov. Váčšina z nich je zapojená do riešenia 
dóležitých výskumných úloh. Podujatia v semi-
nároch doplňovali pravidelné týždenné plenárně 
přednášky domácích, mimobratislavských a aj 
zahraničných matematikov. Slúžili na infor
mační o nových výsledkoch bádania rozličných 
tvořivých skupin či jednotlivcov. Ročně bolo 
takých prednášok okolo 35 s priemernou účasťou 
pohybuj úcou sa medzi 15—20 poslucháčov. 
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Navýše sme mávali posedenia v Klube pracovní-
kov vysokých škol a výskumu. V porovnaní 
s přednáškami bolo schódzí v Klube menej. 
Za zvlášť vydařené klubové posedenie možno 
počítat diskusiu o bratislavskej matematicko-
-fyzikálnej fakultě, ktorú sme mali r. 1980 spolu 
s druhou pobočkou, a dalej schódzku věnovánu 
akademikovi Jurovi Hroncovi a prof. Pavlovi 
Bartošovi z minulého roku. K bodu (a) rátáme 
aj rózne jarné, letné, jesenné a zimné školy, 
konferencie a semináre s vyhraněnou vědeckou 
tematikou, ktoré slúžia aj členom iných po-
bočiek. Z tých častějších a známějších spomeňme 
PROBASTAT, semináre z teorie miery, letné 
a zimné školy z čiastočne usporiadaných množin 
a univerzálnych algebier, letnu školu z teorie 
reálných funkcií, seminár SOFSEM a z tých 
novších, medzinárodný seminár věnovaný pro-
blémom kybernetiky a československo-sovietsky 
seminár z matematickej informatiky. Počet 
takýchto podujatí a čo je najviac potěšujúce, 
aj úroveň majú rastúcu tendenciu. 

(b) O poslucháčov vysokých škol a mladých 
vědeckých pracovníkov sa staráme odbornými 
přednáškami přizvaných prednášatelov alebo 
v odborných seminároch. Povzbudzujeme jed
notlivé semináře a členov Jednoty o vypisovanie 
vhodných tém pro ŠVOČ a o odborné vedenie 
nandaných poslucháčov. Naša pobočka začala 
před dvoma rokmi organizovat pravidelné pre-
hliadky najlepších práč z matematiky zo súťaže 
ŠVOČ, ktoré majú aplikačný charakter. Týká 
sa to tentoraz vsetkých vysokých škol z Bra
tislavy a chceme to organizovat každý rok na 
počest akademika Jura Hronca. Len s touto 
jedinou akciou je nepředstavitelné vela roboty; 
zobral ju na seba prof. B. RIEČAN. Okrem týchto 
podujatí móžu študenti a mladí vedeckí pra
covníci rátať s finančnou podporou Jednoty, kto-
rá je určená na návštěvy konferencií, seminárov 
a zahraničných matematických pracovísk. 

(c) Podobné ako pracovníci vysokých škol 
majú aj profesoři gymnázií úspěšný a dlhoročný 
klub, ktorý vedu prof. Jodas a prof. Manica. 
Na pravidelných schódzach sa věnuj ú otázkám 
M O a modernizácii vyučovania matematiky na 
středných školách. Rádi by sme rozběhli niečo 
podobného aj pre učitelov matematiky základ
ných škol. Doteraz všetky pokusy o to strosko-
tali, hoci v osobných rozhovoroch nás učitelia 
o potřebě takéhoto klubu uistijú. Učitelia, alebo 
lepšie povedané učitelky základných škol si 

sťažujú na preťaženosť a časovú zaneprázdně
nost. Nad tým všetkým by sa mal zamýšíať 
nový výbor. 

(d) Dlhoročnú tradíciu v nasej pobočke má 
starostlivost o matematický rast školskej mlá
deže. Teraz už nevedieme a neorganizujeme len 
M O , ale členovia nasej pobočky vedu krúžky 
M O a sústredenia riešitelov M O , zostavujú ná-
vodné příklady k úlohám M O , vedu a organizujú 
korešpondenčný seminár slúžiaci k lepšej pří
pravě na M O a připravovali poslucháčov M F F 
U K na vedenie záujmových krúžkov z matema
tiky na základných školách. Ďalej je to starost
livost o súťaž P Y T A G O R I Á D A pře najmenších 
žiakov a o priebeh a niekedy aj o vedenie táborov 
mladých matematikov. Zvlášť třeba vyzdvihnut 
dve podujatia, ktoré zaznamenali v posledných 
troch rokoch velký rozmach a úspěch. Je to 
korešpondenčný seminár a seminár věnovaný 
pedagogickým prístupom v záujmovej matema-
tike, čo má príťažlivú skratku ZAMAT. Koreš-
pondečný seminár je dielom dr. T. HECHTA. 
Počet písomných účastníkov tohto seminára je 
už výše 150 a prispievajú doňho dokonca žiaci 
z Čiech. Pochvalu si zaslúži aj dr. P. CVIK a jeho 
skupina ZAMATu, ktorá pozostáva váčšinou 
z mladých členov nasej pobočky. 

(e) Aj ked sa tu dá hovoriť o rastúcom počte 
článkov v dennej tlaci a o televíznych reláciách 
připravených členmi nasej pobočky, spomenie-
me len jednu netypickú a jednorázovú akciu 
zasluhujúcu pozornosti. Boli to oslavy stého 
výroČia narodenia akademika Jura Hronca, 
nestora slovenských matematikov. Pobočka 
převzala na seba vela závázkov, ktoré aj splnila. 
Vybavili sme vyhotovenie památnej dosky na 
budově matematického pavilónu M F F U K , 
ďalej vydanie (už druhej) památnej známky vé
no vanej J. Hroncovi. Nákladom Jednoty vyšiel 
zborník statí o J. Hroncovi. Matica slovenská 
připravila a vytlačila pěkný fotosúbor o J. Hron
covi. Postarali sme sa o články v dennej a perio-
dickej tlači. Pre filatelistov máme památnú 
obálku so známkou J. Hronca a pečiatkou s pa
mátným dátumom. Niektoré relácie v televízii 
o J. Hroncovi boli tiež dielom našich členov. 
Nakoniec slavnosti v Gočove (rodisku J. Hronca) 
a před matematickým pavilónom M F F U K sa 
realizovali za nasej účinnej podpory. 

Záverom správa obsahovala návrhy na Čin
nost v dalšom období. Například styk s členskou 
základnou budeme vylepšovat doplňováním 
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a stálým sledováním práce našich 25 dóverníkov. 
Srubujeme si vela aj od pomoci počítača pri ve
dení agendy pobočky. Třeba hladať aj nové cesty, 
ktoré by viedli k utvoreniu vhodnej matematickej 
čítárně a knižnice v Bratislavě. Je to problém, 
s ktorým sa už boříme výše desať rokov. 

Po bohatej diskusii členská schódza zvolila 
nový 15členný výbor pobočky v tejto zostave: 
T. KATRiŇÁK (předseda), V. JODAS (podpred-
seda), P. MEDERLY (tajomník), M. LEHOTSKÝ 

(hospodář), M. BENEŠOVÁ, P. BRUNOVSKÝ, S. 

ČERNÁK, J . KOMORNÍK, I . KOREC, L. KUBÁČEK, 

P. M A C H , M. MAXIÁN, V. REPÁŠ a F . ŠTULAJTER 

(členovia). 
Tibor Katriřiák 

SVĚTONÁZOROVÁ VÝCHOVA 
V M A T E M A T I C E III 

Třetí běh série letních škol pořádaných mate
matickou pedagogickou sekcí J Č S M F se konal 
ve dnech 31. 5 . - 4 . 6. 1982 na Prostřední Bečvě 
v Beskydech. Na jeho organizačním zajištění 
se podílela pobočka J Č S M F v Olomouci, pří
rodovědecká fakulta U P v Olomouci a mate-
maticko-fyzikální fakulta U K v Praze. Přípravný 
výbor pracoval ve složení dr. J. ŠEDIVÝ, C S c , 
dr. J. FOLTA, C S c , dr. E. F U C H S a dr. V. MALÍ-

ŠEK, C S c 
Padesát účastníků letní školy obydlilo pět 

srubů pionýrského tábora n. p. Tatra Kopřivnice 
na břehu řeky Bečvy. Za mimořádně teplého 
a slunečného počasí probíhal program školy 
zčásti ve večerních hodinách. Přednášky se tý
kaly vývoje matematiky od 17. století do 30. let 
našeho století, vazeb vývoje matematiky a fyziky 
a filozofických důsledků matematizace myšlení 
ve sledovaném období. Z jubileí připadajících 
na rok 1982 bylo zdůrazněno 50. výročí úmrtí 
G. Peana, jehož vědecká činnost výrazně ovliv
nila vývoj matematiky na konci 19. století. 

V přednáškové části programu referovali: 

R N D r . E. ŠLAHOROVÁ, prof. dr. B. RIEČAN 

D r S c : NiekoTko pohTadov na dějiny pravdě
podobnosti. 

R N D r . J. FOLTA, C S c : Vyvoj matematiky v čes
kých zemích. 
Česká geometrická škola. 
Matematika a technické 
vysoké školy. 

R N D r . V. MALÍŠEK, C S C : Historický pohled na 
vztahy mezi matematikou a fyzikou. 

Možnosti matematic
kého vyjádření fyzikálních zákonů. 

PhDr. J. HRUBEŠ: Konfrontace filozofického a ma
tematického pojetí nekonečna v 17. a 18. století. 

D o c PhDr. S. H U B Í K , C S C : Filozofické a světo
názorové důsledky matematizace poznání. 

R N D r . E. F U C H S : Vyvoj axiomatických teorií. 
Axióm výběru a Gódelovy věty. 

R N D r . Š. SCHWABÍK, C S c : Vyvoj teorie diferen
ciálních rovnic (od kvantitativního vyšetřování 
ke kvalitativní teorii). 

D o c R N D r . I. NETUKA, C S C : Vyvoj pojmu 
integrálu. 

R N D r . J. VESELÝ, C S C : Dětství a mladá léta 
funkcionální analýzy. 

R N D r . J. ŠEDIVÝ, C S C : Giuseppe Peano — život 
a dílo. 

Ve dvou besedách se hovořilo o problematice 
výuky předmětu Světonázorové problémy mate
matiky; dr. FOLTA promítl a komentoval dva 
soubory diapozitivů k dějinám matematiky, 
které byly vyrobeny v N D R . Zástupci kateder 
učitelského studia si vyměnili názory na obsah 
i metody práce v přednáškách a seminářích zmí
něného předmětu. V obou případech se roz
proudila bohatá diskuse. 

Výbor MPS srdečně děkuje fakultám vysokých 
škol a ústavům ČSAV, které uvolnily své pra
covníky k účasti na letní škole. Zvláštní podě
kování zaslouží všichni přednášející za dobře 
připravené přednášky. 

Další běh letní školy se plánuje na počátek 
června r. 1983, obsahově bude zaměřen na dosud 
nepostihnuté stránky vývoje matematiky a logiky 
v 19.a 20. století s důrazem na filozofické sou
vislosti různých koncepcí uplatňovaných v těchto 
vědách. 

Výbor MPS 
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