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2. Definujte fyzikální veličiny, které cha
rakterizují zvuk. Vysvětlete zavedení 
po jmu hladina a zavedení decibelové 
stupnice . 

3 . Jaké jsou nejjednodušší přístroje pro 
měření hluku a které veličiny j imi mů
žeme měři t . 

4 . Vysvětlete pojem a funkci váhových 
filtrů a uveďte jejich význam . 

5. Co je to spektrální analýza zvuku a ja
k ý m způsobem j i můžeme v praxi pro
vádět . 

6. Vysvětlete princip měření akustické 
veličiny v laboratorní úloze z akusti
ky, kterou jste proměřili, a vysvětlete 
význam takového měření v praxi . 

7. Co je to hluk pozadí. Jak závisí 
přesnost měření hluku konkrétního 
zdroje n a hluku pozadí? 
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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU 
PROFESORA JAROSLAVA POSPÍŠILA 

Prof. RNDr. Ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc, 
dlouholetý aktivní člen JČSMF a JČMF, pro
fesor na katedře experimentální fyziky příro
dovědecké fakulty UP v Olomouci, vynikající 
pedagog a známý náš odborník z optiky, se 
v plné duševní a pracovní pohodě dožívá dne 
19. února 1995 šedesáti let. 

Studoval na gymnáziu v Šumperku a po 
maturitě postupně absolvoval olomouckou 
přírodovědeckou fakultu, obory matematika 
a fyzika (1953-57), a brněnskou elektrotech
nickou fakultu (1959-64). V letech 1965-67 
byl vědeckým postgraduálním studentem op
tiky na univerzitě Waseda a Státní univerzi
tě v Tokiu. Aktivní pracovní činnost zahájil 

v roce 1957 jako pedagog na středních ško
lách nejprve v Praze a potom v Prostějově. 
Od roku 1960 působí na přírodovědecké fa
kultě UP v Olomouci, a to postupně jako 
asistent, odborný asistent, docent a profesor. 
Ve funkčním období 1990-93 byl vedoucím 
katedry experimentální fyziky. 

Prof. J. Pospíšil je talentovaným žákem za
kladatele významné olomoucké optické ško
ly prof. RNDr. B. Havelky, DrSc, a před
ního japonského optika prof. dr. H. Kubo-
ty. Pod jejich vlivem se po vysokoškolském 
studiu aktivně věnuje hlavně experimentál
ní a aplikované fyzice, především se zaměře
ním na optiku. Těmto oborům podřídil vět
šinu soukromého života a s velkým entuzias
mem a příkladnou pracovitostí. Dlouhodobě 
a úspěšně řeší aktuální problémy přenoso
vých, šumových a informačních aspektů op
tických, fotografických a vizuálních obrazů 
a soustav a zabývá se též problematikou sou
visející s optickými a elektronickými měřící
mi přístroji, měřením kvality optického obra
zu a statistickou interpretací lidského vidění. 

Bez nadsázky lze říci, že jeho odborné dílo 
je plodné a známé u nás i v zahraničí. Jako 
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aktivní vědec, vysokoškolský pedagog a orga
nizátor výrazně přispěl k rozvoji vědy, vědec
ké práce na katedře a ke zkvalitnění výuky 
fyziky na pracovišti. Sám nebo se spoluau
tory publikoval 165 vědeckých nebo odbor
ných prací v našich i zahraničních časopisech 
a sbornících. Jde například o naše časopisy 
Jemná mechanika a optika a Československý 
časopis pro fyziku, renomované mezinárod
ní časopisy Czechoslovak Journal of Physics, 
Optik, Optica Applicata, Optica Acta, Jour
nal of Modem Optics, Optics Communica
tions, Optical Engineering, univerzitní sbor
ník Acta UPO, řada fyzika, a sborníky mezi
národních konferencí Fotografia Academica, 
Interkamera, Fotonika atd. Experimentálně 
a aplikačně zaměřené publikace referují na
příklad o vývoji a realizaci statistické me
tody autokorelace, snímacích metod optic
ké a numerické Fourierovy analýzy k měře
ní funkce přenosu modulace fotografických 
objektivů, fotografických materiálů a stíní
tek pro zadní projekci a metody optického 
autokorelátoru k měření sekundární zrnitosti 
fotografických materiálů. Výsledků bylo vy
užito v praxi, například v Institutu pro fo
togrammetrii v Bukurešti, Fotochemě Hra
dec Králové a ve Státní zkušebně filmů při 
VUZORT Praha. K významným teoretickým 
vědeckým příspěvkům patří fotopulzní a neu-
ropulzní statistická interpretace lidského sko-

topického prahového vidění v koherentním, 
termálním a kvazitermálním světle, teoretic
ká analýza fotografického obrazu z hlediska 
ztráty informační energie a počítačová ana
lýza vlnově-aberačních, přenosových a infor
mačních aspektů simultánního vlivu otvorové 
vady a chyby zaostření na kvalitu nekohe-
rentního optického obrazu. Zmíněné a další 
problémy řešil a řeší v rámci etap státních vý
zkumných úkolů, zadavatelských úkolů praxe 
a získaných grantových projektů. 

Od nástupu na fakultu se prof. J. Pospíšil 
s velkou odpovědností též věnuje vysokoškol
ské výuce. Jeho přednášky, cvičení a praktika 
jsou vždy dokonale promyšlena, neustále zdo
konalována a novelizována a mají vysokou 
odbornou a didaktickou úroveň. Předměty, 
které učil, obsahují celý základní kurz experi
mentální fyziky, elektroniku a také některé 
disciplíny teoretické fyziky, především termo
dynamiku, synergetiku a statistickou fyziku. 
V současnosti se prof. J. Pospíšil věnuje výu
ce mechanických a elektromagnetických kmi
tů a vln, akustiky, optiky, fyziologické optiky, 
teorie signálů a informace a experimentálních 
metod hodnocení kvality optického obrazu. 
Je autorem dvanácti rozsáhlých a odborně 
fundovaných vysokoškolských skript z uve
dených oborů; některá z nich jsou využívá
na i na jiných vysokých školách. Je před
sedou komise pro státní závěrečné zkoušky 
z fyziky, spolupodílí se na výchově talento
vaných studentů a aktivně působí v rámci 
doktorandského postgraduálního studia. Je 
školitelem několika interních i distančních 
postgraduantů a předsedou oborové rady pro 
obor „Obecná fyzika a matematická fyzika". 
Je také členem oborových rad pro obory „Op
tika a optoelektronika" a „Biofyzika". Jako 
vedoucí oddělení aplikované fyziky se aktivně 
podílí na zavedení a rozvoji nového studijní
ho oboru „Aplikovaná fyzika" a působí též 
jako předseda nebo člen komisí pro habili
tační do cent ská řízení a pro profesorská říze
ní z fyziky. Spolupracuje i při akreditačních 
a atestačních řízeních. 

Prof. J. Pospíšil je členem JČSMF od ro
ku 1960. V letech 1970-88 nepřetržitě pra
coval ve výboru JČSMF olomoucké pobočky 
v různých funkcích, po dvě volební období 
v letech 1975 až 1979 byl členem celostát
ního výboru FVS JČSMF a od roku 1975 
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dosud je důvěrníkem tohoto výboru pro olo
mouckou pobočku. Je též znám jako úspěšný 
jednatel organizačního výboru třetí pracov
ní konference čs. fyziků v Olomouci v roce 
1973. V současnosti je členem celostátního 
výboru odborné skupiny FVS JČMF „Op
tika a kvantová elektronika", terminologické 
komise JČMF, Českého národního komitétu 
Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou 
fyziku IUPAP, České společnosti pro vědec
kou kinematografii, České metrologické spo
lečnosti, Mezinárodní společnosti pro optické 
inženýrství SPIE a místopředsedou České
ho komitétu Mezinárodní komise pro optiku 
ICO. Je také členem redakční rady časopisu 
Jemná mechanika a optika a odborným re
daktorem pro fyziku periodického sborníku 
Acta UPO — Fac. rer. nat . V roce 1990 ob
držel od JČSMF pamětní medaili za zásluhy 
o rozvoj matematiky a fyziky a vyznamenání 
za vynikající pedagogickou práci. 

Přejeme profesoru Jaroslavu Pospíšilovi do 
dalších let zdraví, osobní spokojenost a další 
úspěchy v pedagogické a vědecké činnosti. 

Vladimír Malíšek 
za FVS JČMF v Olomouci 

VII. SEMINÁŘ 
O FILOZOFICKÝCH OTÁZKÁCH 
MATEMATIKY A FYZIKY 

Ve dnech 22.- 25. srpna 1994 se v Jevíčku 
konal již sedmý seminář o filozofických otáz
kách matematiky a fyziky. Tuto tradiční ak
ci Jednoty připravila Komise pro vzdělávání 
učitelů ve spolupráci s Gymnáziem a Domo
vem mládeže v Jevíčku. Přípravná skupina 
pracovala ve složení: J. BEČVÁŘ, E. FUCHS, 
D. HRUBÝ, A. TROJÁNEK. Semináře se zú
častnilo přes sto učitelů všech stupňů a typů 
škol. 

Seminář měl na programu následující 
přednášky: 

- P. HÁJEK: Godelův důkaz existence Boha 
z hlediska moderní logiky 

- M. HEJNY: Struktura matematických zna
lostí 

- J. KREMPASKÝ: Fyzika a náboženství 
- F . MoRKES: Současné problémy výběru 

střední školy v pluralitním školství 
- K. OTRUBA: Axiomatická výstavba tóno

vých soustav 

- J. PlŠÚT: Rozvíjení myšlení žáků při výu
ce fyziky 

- J. PODOLSKÝ: Dvojštěrbinové experimen
ty v kvantové teorii 

- B. RlEČAN: O některých souvislostech ma
tematiky a hudby 

- J. SLAVÍK: Niels Henrik David Bohr 

V krátkém vystoupení hovořil dále S. Ll-
BOVICKÝ o vědě a pseudovědě; účastníci se
mináře měli možnost zakoupit si publikaci 
Okultismus a věda, soubor článků ze švýcar
ského časopisu Experientia. 

Jedním z bodů programu byla panelová 
diskuse o postmodernismu, vědě a vzdělává
ní; k tomuto tématu hovořili J. NOVOTNÝ, 
S. LIBOVICKÝ, J. PIŠÚT a J. SLAVÍK. Podob
ně jako na minulých seminářích byla uspořá
dána výstavka matematické a fyzikální lite
ratury a dražba některých starších titulů. 

Účastníci semináře měli dostatek času na 
neformální diskuse spojené s vycházkami do 
okolí či koupáním. K příjemnému zpestření 
semináře patřila prohlídka města (s vyhlíd
kou na Jevíčko s ptačí perspektivy); pro
gram jednoho odpoledne proběhl v rekreač
ním středisku v Edenu, asi 3 km od Jevíčka. 
Společenský večer s tradičně dobrou zábavou 
(např. vystoupení česko-moravského jazzové
ho tria: Dag Hrubý a Charles Otruba) tr
val pro některé účastníky až do první ranní 
přednášky, ftada učitelů se stala členy klubu 
Paracelsus. 

Během semináře zasedala komise pro vzdě
lávání učitelů; kromě záležitostí souvisejících 
s bezprostředním chodem semináře se hovo
řilo o dalších vzdělávacích akcích, o jejich 
pojetí, zaměření atd. 

Již v červnu obdrželi účastníci semináře 
tzv. předseminární brožuru s nejdůležitějšími 
údaji o semináři (podrobný program a orga
nizace semináře, adresář účastníků). V semi
nárních materiálech byl sborník z loňského 
1. semináře z historie matematiky pro vyu
čující na středních školách Historie matema
tiky I a brožurka F. MORKESE Postavení uči
tele v předmnichovském Československu. Při
pravuje se vydání sborníku, ve kterém budou 
otištěny texty přednášek, které na letošním 
VIL semináři odezněly. 

Program sedmého semináře o filozofických 
otázkách matematiky a fyziky sestavili DAG 
HRUBÝ a ALEŠ TROJÁNEK. Seminář byl po 
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všech stránkách dobře připraven, stejně jako 
předchozí semináře (Bílovec (1980), Olomouc 
(1982), Jevíčko (1985), Bílovec (1986), ŽcTár 
nad Sázavou (1988), Jevíčko (1992)). Je třeba 
poděkovat jednak Komisi pro vzdělávání uči
telů, jednak týmu ochotných a obětavých lidí 
z Domova mládeže a Gymnázia v Jevíčku, 
zejména manželům Hrubým. 

Ve dnech 21.- 24. srpna 1995 se bude v Je
víčku konat 2. seminář z historie matematiky 
pro vyučující na středních školách. Zájemci 
o účast na semináři si mohou napsat o závaz
nou přihlášku na adresu prof. DAG T . HRU
BÝ, Gymnázium, A. K. Vítáka 452, 56943 
Jevíčko. 

Jindřich Bečvář 

HISTORIE MATEMATIKY XV 

Patnáctá letní škola věnovaná dějinám 
matematiky se konala 26.-30. srpna 1994 na 
vysoké škole vojenské ve Vyškově. Zorgani
zovala ji brněnská pobočka JČMF ve spo
lupráci s vyškovskou katedrou matematiky 
a Stálou pracovní skupinou pro dějiny mate
matiky. Počet účastníků přesáhl padesátku. 

Letní škola byla věnována vývoji matema
tiky v minulém století. Úvodní přednášku 
o 19. století přednesl prof. O . URBAN, his
torik z Filozofické fakulty UK v Praze. Po 
přednášce následovala bohatá diskuse. 

Vlastní odborný program letní školy sestá
val z těchto přednášek: 

- J. BEČVÁŘ: Algebra v 19. století 
- J. ČlŽMÁR: n-rozměrná geometrie. Od 

prvních pokusů (I84O) po ucelenou teorii 
(1870) 

- E. FUCHS: Aktuální nekonečno a teorie 
množin 

- M. HEJNY: Historie studia rovnobéžnosti 
- I. KOLÁŘ: Erlangenskýprogram 
- Š. SCHWABIK: Vývoj pohledu na integrál 

v 19. století 
- Š. SCHWABIK: Pohled na matematickou 

analýzu v 19. století (aritmetizace) 
- I. ZoLOTAREV, K. ŽITNÝ: Tíží projektivní 

geometrii nesnesitelné břemeno dějin? 

Do programu letní školy byla dále zařaze
na následující krátká sdělení: 

- J. FOLTA: Nová literatura z dějin matema
tiky 

- J. FOLTA: Agricola a počátky přírodověd
ného myšlení 

- R. GREPL: Vysoké školy technické v 19. 
století 

- J. HOUSKA: K historii konvergentních řad 
- K. MAČÁK: Bernard Bolzano a teorie 

pravděpodobnosti 
- A. ŠOLCOVA: Hamiltonova algebra čistého 

času 

Novinkou letní školy bylo zařazení bloku, 
ve kterém se představilo 18 doktorandů post
graduálního studia Obecné otázky matemati
ky a informatiky, kteří studují na MFF UK 
v Praze a na P ř F MU v Brně. Ti, kteří 
mají již dva roky studia za sebou, hovoři
li o výsledcích své připravované disertační 
práce, ostatní o svém studiu, zadaném té
matu disertace, metodách práce apod. Velmi 
užitečné bylo neformální setkání doktorandů, 
jejich vzájemné diskuse, i diskuse s ostatními 
účastníky letní školy. Koncepce výchovy ve 
výše uvedeném oboru postgraduálního studia 
byla předmětem dalších dlouhých diskusí. 

Všichni účastníci letní školy dostali sbor
ník z loňského prvního semináře o historii 
matematiky pro vyučující na středních ško
lách (Jevíčko, srpen 1993) nazvaný Historie 
matematiky I, který byl vydán v srpnu 1994. 
Bylo možno zakoupit či vydražit některé 
starší atraktivní tituly literatury z dějin ma
tematiky či vědy. 

I na příští letní škole bude velká pozor
nost věnována vývoji matematiky v 19. sto
letí. Dostatek času bude opět vyhrazen pro 
vystoupení doktorandů. Předběžné přihlášky 
na letní školu Historie matematiky XVI je 
možno zasílat na adresu doc. RNDr. EDUARD 
FUCHS, CSc, P ř F MU, Janáčkovo nám. 2a, 
662 95 Brno. 

Jindřich Bečvář 

ISPMA 6 (5.-9.9.1994) 
Již po šesté uspořádala katedra fyziky ko

vů matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy mezinárodní konferenci o plasticitě 
kovů a slitin: „International Symposium on 
Plasticity of Metals and AUoys (ISPMA)". 
Konference byla zaměřena na dva hlavní 
okruhy a) vlastnosti materiálů s velmi jem
ným zrnem a b) základní problémy plastické 
deformace kovových materiálů. Vědecký pro
gram byl sestaven z vyžádaných přednášek 
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(12), kratších příspěvků (36) a diskusí kolem 
vývěsek (20). 

Vyžádané přednášky (40minutové), uvá
děné níže v pořadí, jak zazněly na konferenci, 
dávají dobrý přehled o problematice a zamě
ření konference: 

- H. JoNES (Shefheld): Enhancement of 
Properties and Performance of Materials 
by Rapid Solidification Processing. 

- B. L. MORDIKE (Clausthal): Mechanical 
Properties and Thermal Stability of Rapid-
ly Quenched Magnesium Alloys. 

- H.-E. SCHAEFER (Stuttgart): Nanostru-
ctured Solids as Interface-Determined Sy
stems. 

- T. G. LANGDON (LOS Angeles): Superpla-
sticity in Ultrafine-Grained Materials. 

- B. BAUDELET (Grenoble): Microstructu-
res and Mechanical Properties of Metallic 
Submicro-Grained Materials. 

- M. H. Yoo (Oak Ridge): Plastic Defor-
mation of Ordered Intermetallics. 

- L. P. KUBÍN (Chátillon): Strain and 
Strain Rate Softening Instabilities. 

- Y. J. M. B R É C H E T (Grenoble): Precipita-
tion and Portevin - Le Chatelier Phenome-
non. 

- M. ZEHETBAUER (Vídeň): Effect of Non-
equilibrium Vacancies on Strengthening. 

- G. SAADA (Chátillon): Dynamical Effects 
in Crystal Plasticity. 

- P. LUKÁČ (Praha): Kinetics of Plastic 
Deformation. 

- T. UNGÁR (Budapešť): Internal Stresses 
and Microstructure in Plastically Defor-
med Metals and Alloys as Revealed by 
X-ray Line Broadening. 

Jak je vidět již z názvu vyžádaných před
nášek, rozsah problematiky byl široký a byl 
věnován aktuálním problémům. Přednášky 
byly velmi pečlivě připravené a po každé 
přednášce byla bohatá, v několika případech 
i ostrá diskuse a většinou nestačilo deset mi
nut pro diskusi vyhrazených. 

Kromě výše uvedených vystoupili s krat
šími příspěvky velmi významní a v odbor
ném světě známí vědci jako například: H. 
NEUHÁUSER (Braunschweig), R. Z. VALIEV 
(Ufa), V. PAIDAR (Praha), J. KRATOCHVÍL 
(Praha), F. KROUPA (Praha), G. KOSTORZ 
(Zúrich), F. LOUCHET (Grenoble). Potěšující 

je, že se konference zúčastnili i mnozí mladší 
začínající vědečtí pracovníci. 

Pracovníci pořadatelského pracoviště ma-
tematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlo
vy se podíleli na 16 příspěvcích. Významné 
je, že v převážné většině příspěvky byly věno
vány velmi aktuálním tématům a prezentace 
měla velmi dobrou mezinárodní úroveň. Tak 
např. perspektivním materiálům — tzv. pro
gresivním materiálům (jak se jim dnes s ob
libou říká) — připraveným metodou rychlé
ho tuhnutí byla věnovaná přednáška P . Vo-
STRÝ, I. STULÍKOVÁ, B. SMOLA (Praha), 

J . KIEHN, W . RlEHEMANN, B . L . MORDIKE 
(Clausthal): Annealing Effects in Melt Spun 
Microcrystalline Mg-Y and Mg-Nd Alloys, 
která organicky navázala a doplnila přednáš
ky H. Jonese a B. L. Mordikea. 

Podobné lze zařadit i přednášku P. MÁ
LEK, J. ERLEBACH (Praha), F . M. K N O O P 
(Clausthal): Superplasticity in a PM Al-Zn-
-Mg-Cu-Zr Alloy. 

Zajímavé byly přednášky, ve kterých se 
uváděly výsledky studia procesů, resp. mi-
krostruktury získané různými experimentál
ními metodami. Mezi tyto patří i F . C H M E -
LÍK, J . DOSOUDIL, P . LUKÁČ, Z. TROJA
NOVÁ (Praha), J. PLESSING, H. NEUHÁUSER 
(Braunschweig): The Portevin-Le Chatelier 
Effect in Cu-Al Single Crystals Investigated 
by Acoustic Emission and Slip Line Cine-
matography a R. ISLAMGALIEV, I. F . Gl-
BADULLIN, R. Z. VALIEV (Ufa), F . C H M E -
LÍK (Praha), W. BIEGEL (Góttingen): TEM, 
X-ray and DSC Investigations of Nanocrys-
talline Germanium Subjected to Severe Plas
tic Deformation. 

Poprvé (pokud je autorovi těchto řádků 
známo) byly podány výsledky studia ne-
spojitosti plastické deformace současným (in 
šitu) měřením změny elektrického odporu 
v průběhu nespojitosti (skoku) deformace 
při konstantní rychlosti zatěžování vzorků, 
a to v příspěvku: M. ClESLAR, P. VoSTRÝ, 
I. STULÍKOVÁ, J. BALÍK (Praha): Jerky Flow 
in Al-Li-Mg-Cu Alloy. 

Je třeba uvést, že proti předcházejícím 
konferencím ISPMA značně vzrostl počet 
příspěvků prezentujících výsledky vzniklé 
v mezinárodní vědecké spolupráci. Potěšující 
je, že na většině z nich se podílejí pracovní
ci matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
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Karlovy ( M F F UK). Jejich přehled ilustruje 
konkrétní mezinárodní spolupráci: M F F UK 
a Technická Univerzita Clausthal; M F F UK 
a Technická Univerzita Braunschweig; M F F 
UK, Technická Univerzita Ufa a Univerzita 
Góttingen; M F F UK, Univerzita Erlangen 
a Univerzita Budapešť; Masarykova Univer
z i ta Brno a Univerzita Vídeň; Masarykova 
Univerzita Brno, Univerzita V ídeň a Ustav 
akademie věd Ruska Černogolovka; SAV 
Košice a Us tav Ukrajinské akademie věd 
Charkov; Univerzita ShefTield a Univerzita 
Lisabon; Univerzita Grenoble a McMastero-
va Univerzita Ham i lton. 

Konference se zúčastnilo přes 80 odbor
níků ze 14 zemí (Česká republika, Francie, 
Indie, Maďarsko, Německo, Polsko, Portu
galsko, Rakousko, Rusko, Slovenská republi
ka, Švýcarsko, Ukrajina, USA a Velká Bri
tánie). Účastníc i velmi ocenili vysokou od
bornou úroveň sympozia, účast vynikajících 
mezinárodně uznávaných pracovníků i znač
ný podí l příspěvků prezentovaných mladší
mi vědeckými pracovníky. Z příspěvků bude 
sestaven sborník, který vyjde v nakladatel
ství T R A N S T E C H P U B L I C A T I O N S LTD 
ve Švýcarsku jako samostatný svazek série 
Key Engineering Materials. Konferenci řídil 
P . LUKÁČ a na je j í odborné přípravě se po
dílel Mezinárodní výbor pracující ve slože
ní: B . B A U D E L E T , H. J O N E S , G. K O S T O R Z , 

L . P . K U B Í N , T . G. L A N G D O N , P . Lukáč-

předseda, B . L . M O R D I K E , G. S A D D A , V. ŠÍ

MA, T . U N G Á R a M. Z E H E T B A U E R . 

Kromě odborného programu si účastníci 
konference vyslechli v Aule Karolína koncert 
trombonové skupiny orchestru České filhar
monie. 

Prakticky všichni mimopražští účast
níci byli ubytováni společně v kolejích 
matematicko-fyzikální fakulty UK v Tróji, 
v blízkosti areálu fakulty, kde se konference 
konala. To usnadnilo odborné i společenské 
rozhovory až do pozdních večerních hodin 
a rovněž spo lečné návštěvy koncertů a kul
turních pamě t ihodnos t í či exkurze do večer
ního života Prahy. 

O velmi dobrou přípravu konference, uby
tování účastníků, o jejich občerstvení během 
jednání a hladký průběh konference se po
staral organizační výbor a další pomocní
ci ( M . Č E P O V Á , B . C H A L U P A , F . CHMELÍK, 

J . P E Š I Č K A , A. S V O B O D O V Á , Z. T R O J A N O 

VÁ), v jejich čele stál předseda organizačního 
výboru P . MÁLEK. 

Účastníci se rozešli s přáním opět se setkat 
na I S P M A 7, která se bude konat v rámci 11. 
International Conference on the Strength of 
Materials v Praze ve dnech 25. až 29. srpna 
1997. 

Pavel Lukáč 

7. R O Č N Í K 
T U R N A J E M L A D Ý C H F Y Z I K Ů 

Studenti středních škol v naší republice se 
mohou účastnit tří soutěží ve fyzice v rámci 
své mimoškolní práce: Fyzikální olympiády, 
Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzi
ka a v kolektivu s tuden tů dané školy Turna
j e mladých fyziků ( T M F ) . Účas t v libovolné 
z těchto soutěží podle specifického zaměření 
každého studenta j e dobrou přípravou p r o 
vysokoškolské studium fyziky. 

T M F ve školním roce 1993-94 probíhal 
již ve svém 7. ročníku. Vzhledem k nároč
nosti soutěže bylo k účasti v ní, na zákla
dě zkušeností z uplynulých let, vyzváno de
set gymnázií v České republice (Brno, tř. 
kpt. Jaroše; Havířov; Hradec Králové, G. B . 
Němcové; Jaroměř; Nová Páka; dvě gymná
zia z Ostravy; Praha, U libeňského zámku; 
Praha, Zborovská; Říčany). Všechna uvede
ná gymnázia obdržela současně (18 .2 .) úlohy 
7. ročníku T M F a v případě vs tupu do soutě
že měla zaslat p ísemná řešení úloh Českému 
výboru T M F do 12 .4 . Řešení úloh poslala 
družstva gymnázií Brno, Nová Páka, P r a h a -
Zborovská — t a t o družstva pak postoupi la 
do 7. republikového finále T M F , které se ko
nalo ve dnech 27. - 2 8 . 4 . v Kladně v Domově 
mladých horníků. 

Vlastní utkání proběhlo ve dvou kolech, 
v nichž se uvedená družstva vystřídala po
stupně ve funkcích referujícího, oponenta 
a recenzenta. P ě t úloh bylo před loženo k pre
zentaci v anglickém jazyce. Studenti byli ve
řejně hodnoceni dvanáctičlennou hodnot ící 
komisí. Součet bodů získaných ve fyzbojích 
stanovil pořadí: 1. G. Praha, Zborovská; 2. 
G. Nová Páka; 3. G. Brno, tř. kpt . Jaroše. 
Vítězné družstvo se kvalifikovalo do 7. mezi
národního T M F . 
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Součástí odborného programu republiko
vého finále T M F byla přednáška d o c ing. 
I. ŠTOLLA, C S C : Využití jaderné energie. 

Diplomy družstvům předali: doc. ing. Š. 
ZAJAC, C S C , předseda JČMF; pan P . BUK, 
zástupce starostky města Kladna; doc. ing. 
L ŠTOLL, CSc, místopředseda ČV TMF; 
JUDr. V. SURYNEK, jednatel Zemědělské 
společnosti Buštěhrad. 

Práce v T M F je mimořádně náročná, a to 
jednak po stránce odborné, ale výrazně i ča
sově a finančně. Kolektivy studentů musely 
během sedmi týdnů zvládnout na jisté úrov
ni řešení 17 teoretických a experimentálních 
úloh vycházejících z fyzikální praxe, ale i ze 
vztahu fyziky k ostatním přírodním vědám, 
technice a medicíně. Pro řešení úloh bylo 
nezbytné zakoupit řadu součástek, zapůjčit 
přístroje a literaturu, zajistit fotografickou 
dokumentaci. Družstva studentů konzultova
la postup řešení s řadou odborníků z různých 
pracovišť. Příprava studentů vychází z do
brých znalostí v jazyce českém, anglickém, 
matematice a fyzice [1]. 

Sponzory T M F se staly: Zemědělská spo
lečnost Buštěhrad s. r. o., česká národní ban
ka, Robinco s.r.o., Metroprojekt a.s,, C & C 
Company s.r.o., Klubko 55. Získané pro
středky umožnily ocenit. studenty za jejich 
práci a zajistit možnost písemné dokumen
tace 7. ročníku TMF. 

7. mezinárodní TMF se uskutečnil za účas
ti 12 družstev z Evropy a Asie v holan
dském Groningen — v Zernikeho komple
xu Groningenské univerzity ve dnech 30.5 .-
6.6.1994. Českou delegaci tvořili: vedoucí de
legace — doc. ing. I. ŠTOLL, C S C , vedoucí 
družstva — RNDr. Z. KLUIBER, C S C , členo
vé družstva — studenti gymnázia, Zborovská 
45, Praha; JAN VANĚK — kapitán, MAR
TIN HOUSKA, O N D Ř E J CHVÁLA, ROBERT ŠÁ-
MAL, KAREL VÝBORNÝ. Groningenská uni
verzita, která slavila v r. 1984 380. výročí 
svého založení, plně hradila všem účastní
kům T M F veškeré pobytové náklady. Celý 
průběh T M F byl výborně zorganizován Prof. 
H. JORDENSEM, pracovníkem katedry fyziky 
Groningenské univerzity. 

Vlastní turnaj proběhl ve třech kolech, 
z nichž do semifinále postoupilo devět druž
stev. V závěrečném finálovém souboji, který 
se konal ve starobylé aule Groningenské uni

verzity, se setkala družstva České republiky, 
Gruzie a Moskevské univerzity. Tomuto finá
lovému boji přihlíželi všichni účastníci 7. me
zinárodního TMF a velmi početně byli za
stoupeni pracovníci Groningenské univerzity 
a další hosté. Počet získaných bodů, kterými 
veřejně hodnotila devítičlenná mezinárodní 
komise vystoupení uvedených družstev, ve
dl k závěrečnému pořadí: 1. Česká republi
ka; 2. Moskevská univerzita; 3. Gruzie; další 
pořadí družstev: Bělorusko, Holandsko, Rus
ko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Slovensko, 
Švédsko a Uzbekistán. 

Dosažený výsledek se stal významným 
oceněním dobré práce našich studentů a je
jich odborné a jazykové přípravy. 

Groningenská univerzita zajistila pro 
účastníky soutěže i zajímavý doplňující 
společenský program: výlet lodí na ostrov 
Schiermonnikoog, návštěvu skanzenu Zaanse 
Schans a Amsterodamu, prohlídku pobřež
ního střediska Zoutkamp a projíždku po 
kanálech v okolí Groningen. 

Letošní ročník obsahoval opět velmi zají
mavé úlohy, např.: 

9. M e t e o r i t . Meteorit o hmotnosti 106 kg 
vlétne přímo do Slunce. Je možné tento 
úkaz pozorovat s užitím moderního vy
bavení? 

12. Var. Studujte jev intenzivního vypařo
vání, když kovová koule teploty 150 až 
200 ° C spadne do nádoby s vodou teploty 
okolo 100 ° C Objasněte pozorovaný jev. 

13. P ř e n o s energie. Bez užití elektrických 
drátů přeneste co největší možnou část 
energie uloženou v kondenzátoru kapa
city 100/xF, který je nabitý na 100 V. 
Změřte množství přenesené energie. Zaří
zení nesmí obsahovat zdroje energie. Sa
motný kondenzátor nesmí být přemísťo
ván. 

Je sympatické, že vedle družstva jako celku 
se i v hodnocení jednotlivců členové českého 
družstva úspěšně umístili: 2. J. Vaněk; 8. Ka
rel Výborný; 27. Ondřej Chvála; 31. Martin 
Houska. 

Lze předpokládat, že na 8. mezinárodní 
TMF, který se uskuteční v červnu 1995 ve 
Varšavě, bude pozván větší počet družstev. 
Jednacími jazyky TMF zůstávají angličtina 
a ruština. 
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Talentovaným studentům-řešitelům úloh 
T M F účast v soutěži umožňuje pracovat 
nad řešením konkrétních problémů v kolek
tivu stejně nadšených studentů, spolupraco
vat s odborníky, systematicky se připravo
vat k vysokoškolskému studiu, vypracovávat 
optimální modely řešení teoretických úloh 
a realizovat příslušné experimenty, získávat 
návyky odpovídající prvkům vědecké konfe
rence včetně objektivního posouzení probí
hající diskuse, podstatně rozšiřovat jazykové 
znalosti [2]. 

T M F je zcela konkrétní formou efektivní
ho rozvoje talentů, která však vyžaduje indi
viduální přístup vyučujícího ke studentům. 
Tato forma systematické práce představuje 
značnou časovou zátěž učitele. 

Významnou podporu TMF dávají JČMF 
a MŠMT ČR, které jsou spoluvyhlašovate-
li této soutěže. Je možné očekávat, že vý
znam T M F bude oceněn i vysokými školami 
formou přijetí úspěšných studentů ke studiu 
fyziky, jak je tomu v zahraničí. TMF díky 
svému širokému záběru v rozvoji znalostí stu
dentů má předpoklady pro další úspěšný roz
voj. 

L i t e r a t u r a 

[1] KLUIBER, Z.: Mezinárodní turnaj mla
dých fyziků. In: Fyzikálně vzdelávanie 
u nás a v zahraničí, Nitra, 1993, str. 
165-167. 

[2] KLUIBER, Z.: V. ročník Turnaje mla
dých fyziků. PMFA 38 (1993), 60. 

RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. 
Gymnázium, Zborovská 45, Praha 

KONFERENCE „TEACHING 
MATHEMATICS FOR INDUSTRY" 

Ve dnech 18.-20. září se v Praze konala 
mezinárodní konference Teaching Mathema-
tics for Industry. Pořadateli konference byla 
Mathematics Working Group SEFI (Socie
tě Européenne pour la Formation des Inge-
nieurs), ČVUT a Komise JČMF pro mate
matiku na VŠTEZ. Konference se zabývala 
výukou matematiky pro inženýry. Referáty 

byly hlavně zaměřeny na problematiku vý
uky matematické statistiky a pravděpodob
nosti, výuku matematických základů pro stu
dium robotiky a umělé inteligence. Na konfe
renci byla i řada příspěvků, které se zabývaly 
obecnými otázkami výuky matematiky pro 
techniky. 

Konference se účastnilo přes sedmdesát 
řádných účastníků z 22 zemí. Po slavnostním 
zahájení konference, kterého se účastnili zá
stupci pořádajících institucí (JČMF zastupo
val dr. JIŘÍ RÁKOSNÍK), se rozběhl sled před
nášek. V úvodním bloku plenárních před
nášek vystoupili N. C STEELE (Coventry 
University) s přednáškou Engineering Maťh 
is alive and well . . . and developing rapidly, 
ELART VON COLLANI (University of Wiirz-
burg) — Relevance and difficulty of teaching 
stochastics — the science of randomness. 
Blok uzavřel R. SCOZZAFAVA (University La 
Sapienza, Róme) — Probabilistic background 
for the management of uncertainty in arti-
ficial intelligence. Odpolední jednání se pak 
konalo ve třech sekcích: Probability and Sta-
tistics, Artificial Intelligence and Discrete 
Mathematics a General Education. 

Úterní jednání zahájil LESLIE M U S T O E 
(University of Loughborough) přednáškou 
Industry expects — but who should determi-
ne the curriculum. Přednáška měla značný 
ohlas. Její text bude otištěn v šestém čís
le Zpravodaje Komise pro matematiku na 
VŠTEZ. Druhou plenární přednáškou byl 
projev bývalého prezidenta SEFI PETERA 
NůESCHE (Swiss Federal Institute of Tech
nology) — Trends in experimental design or 
what to teach in modem industrial statistics. 
Vedle sekce statistiky probíhalo pak jedná
ní i v dalších sekcích Mathematical Curri
culum, Using Computers, Numerical aná
ly ses and Optimization problems. Závěreč
nou přednášku konference proslovil LEN-
NART ŘÁDE, předseda Mathematics Working 
Group SEFI (Chalmers University, Gothen-
burg) — Marbles in urns} applied probability 
and computer algebra. Lennart Řáde pak ří
dil i závěrečné jednání konference. 

Hlavní referáty konference bude obsahovat 
jedno z příštích čísel časopisu International 
Journal of Engineering Education. Referáty 
ze sekcí budou součástí sborníku, který se 
v současné době připravuje. Konference byla 
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první, ale ne poslední akcí, kterou pořádala 
Mathematics Working Group SEFI ve spolu
práci s českými institucemi v Praze. V červnu 
příštího roku proběhne na ČVUT 8. evrop
ský SEFI seminář o výuce matematiky pro 
inženýry, na jehož přípravě se podílejí stej
né instituce, které připravovaly konferenci 
Teaching Mathematics for Industry. 

Na závěr je třeba poděkovat všem těm, 
kteří se podíleli na organizaci konference a je
jím úspěšném průběhu. 

Jaroslav Černý 

MATEMATIKA A DIDAKTIKA 
MATEMATIKY 

Seminář s uvedeným názvem uspořádala 
ve dnech 20.-22. září 1994 katedra didaktiky 
matematiky na Matematicko-fyzikální fakul
tě Univerzity Karlovy v Praze. Na semináři 
vyjádřili svůj postoj k didaktice matema
tiky ti matematici, kteří nepovažují formy 
a metody vyučování matematiky na různých 
typech škol za něco nepodstatného, na dru
hé straně dal seminář příležitost didaktikům 

matematiky, aby ukázali, jak se snaží přispět 
ke kvalitnější výuce matematiky. I když ně
kteří význační zahraniční matematici a di
daktici matematiky museli z různých dů
vodů účast na semináři odříci, např. prof. 
W. DóRFLER Z Klagenfurtu nebo prof. G. H. 
STEINER Z Bielefeldu, zazněla na seminá
ři řada podnětných příspěvků našich i za
hraničních účastníků. Jmenujme aspoň prof. 
dr. W. SCHULZE z Humboldtovy univer
zity v Berlíně, prof. dr. S. DESCHAUERA 
z TU Drážďany, prof. dr. K. DRBOHLAVA 
z MFF UK Praha a doc. dr. ŠMARDU Z MU 
Brno. V rámci družebních styků se seminá
ře zúčastnili i kolegové z Budapešti a Sofie 
a mezi zahraniční hosty musíme dnes už po
čítat naše kolegy ze Slovenska. Úvodní slova 
proděkana MFF UK prof. dr. I. NETUKY 
a ředitele MU AV prof. dr. J. KURZWEILA 
svědčí o tom, že matematikům není proble
matika výuky lhostejná. Škoda, že z časových 
důvodů nemohli přednést své připravené pří
spěvky všichni členové pořádající katedry, 
což chceme napravit jednodenním pražským 
seminářem v příštím semestru. 

Leo Boček 

OMLUVA 

V minulém čísle nedopatřením nebyly uvedeny bibliografické údaje u článku (překladu) 
Návštěvou u maďarských matematiků. Doplňujeme j e aspoň nyní: 

REUBEN HERSH and VĚRA JOHN-STEINER: A Visit to Hungarian Mathematics. The Mathe-
matical Intelligencer Vol. 15, No. 2, pp. 13-27. 

© 1993 Springer-Verlag New-York 

Čtenářům se omlouváme. 

Redakce 
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