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Zahájení činnosti Kabinetu pro modernizaci vyučování
matematice a fyzice JČMF
Presidium ČSAV jmenovalo na návrh JČMF vedoucím kabinetu prof. M. Valoucha a kabinet
zahájil činnost v lednu 1966. Ústřední výbor JČMF jmenoval se souhlasem vědeckých kolegií
pedagogiky a psychologie, matematiky a fyziky vědeckou radu kabinetu v tomto složení: předseda
akademik prof. dr. Vladimír Kořínek, místopředseda člen korespondent ČSA V prof. dr. Josef Váňa,
ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV, členové: doc. JozefĎurček, CSc, z Vysoké
školy dopravní v Žilině, prof. dr. Josef Fuka z přírodovědecké fakulty Palackého university
v Olomouci, člen korespondent ČSAV prof. dr. Vladimír Knichal, ředitel Matematického ústavu
ČSAV, doc. dr. Milan Kolibiar z přírodovědecké fakulty University J. A. Komenského v Bratislavě,
dr. Miroslav Rozsíval, ředitel Ústavu fyziky pevných látek ČSAV, prof. dr. Vladimír Tardy
z filosofické fakulty Karlovy university, prof. dr. Miloslav Valouch a doc. Jan Vyšín z matematickofyzikální fakulty Karlovy university.
Adresa kabinetu: Žitná 25, Praha 1-Nové Město, telefon 22-73-88.

Přednáška prof. I. N. Hersteina „Nekomutativní noetherovské okruhy"
Přednáška prof. L N. Hersteina (Chicago University): „Nekomutativní noetherovské okruhy"
se konala v Praze dne 1. listopadu 1965.
Přednáška podala velmi pěkný přehled dnešního stavu nekomutativmích okruhů s přihlédntím
k nejnovějším výsledků dosaženým teprve v minulých třech letech. Kdybychom vyšetřovali
nekomutativní okruhy v úplné obecnosti, dostali bychom teorii velmi chudou; proto je účelné
omezit se na okruhy, které splňují jisté podmínky. Dnes se vyšetřují především okruhy R, které
splňují jisté podmínky o konečnosti vzrůstajících řetězců ideálů. Obvykle takové podmínky jsou:
1. Konečnost vzrůstajících řetězců levých anihilátorů množin prvků z R. 2. Konečnost vzrůstajících
řetězců direktních součtů levých ideálů, tj. v R neexistuje levý ideál, který by byl direktním součtem
nekonečného počtu levých ideálů. 3. Konečnost vzrůstajících řetězců levých ideálů. Podmínka
3. implikuje podmínky 1. a 2. Okruhy, které splňují 1. a 2. podmínku se nazývají levé Goldieho
okruhy. Okruhy, které splňují 3. podmínku se nazývají levé noetherovské okruhy. Přednáška se
týkala vlastností okruhů, které splňují některé z těchto podmínek, po případě mají ještě další
vlastnosti (splňují podmínku regularity, splňují nějakou polynomiální identitu atd.).
Vladimír Kořínek

Zprávy z poboček
Nitra
V roku 1965 pobočka JČMF v Nitře usporiadala výše 80 prednášok, z toho výše 30 v rámci
matematickej a fyzikálnej olympiády. Přednášky sa konali okrem sídla pobočky aj v iných vý
značnějších mestách obvodu činnosti pobočky. Okrem akcií MO a FO pře žiakov středných
škol uskutočnili sme přednášky z matematiky na ulahčenie přechodu zo středoškolského spósobu
štúdia na vysokoškolské studium. Tieto přednášky sa konali v prvom i druhom kvartáli pre
žiakov, ktorí boli před maturitou. Táto akcia sa mohla zabezpečit' úspěšné len vďaka mimoriadnemu úsiliu a ochotě členov katedry matematiky Pedagogickej fakulty v Nitře. Pri organizovaní
akcií v rámci MO a FO velkú iniciativu vyvíjali členovia výboru K. Križalkovič a D. Kluvanec.
Pobočka organizovala niekolko prednášok, ktoré pomohli rozšíriť obzor svojich členov, najma
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