
Časopis pro pěstování matematiky

Zprávy

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 77 (1952), No. 2, 203--204

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/117025

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1952

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must
contain these Terms of use.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://project.dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/117025
http://project.dml.cz


Časopis pro pěstováni matematiky, roC. 77 (1952) 

ZPRÁVY 

Přednášky v matematické obci pražské. 

7. I . 52 František Vyčichlo vedl diskusi o populárních rozhlasových přednáš
kách z matematiky . 

9. I . Eduard Čech referoval o svých nových výsledcích v obora diferenciální 
geometrie. 

14. I . Eduard Čech: O organisaci střediska pro otázky didaktiky matematiky 
n a vysokých školách. 

16. I . Miloslav Hampl: Rotující kotouč v plastickém stavu (společně s ka
tedrou fysiky Karlovy univ. a Ústředním ústavem fys.). 

23. I . Miroslav Brdicka: Užití tensorové symboliky v elasticitě (spolu s ka-
- tedrou fysiky Karlovy univ. a Ústředním ústavem fysikálním). 

5. I I I . Antonín Jílek: Užití skořepin ve stavební praxi (s katedrou fysiky 
Karlovy university a Ústředním ústavem fysikálním). 

10. I I I . František Vyčichlo: Osnovy matematiky na technikách. 
17. I I I . Stefan Schwarz: O vyučování matematice na vysokých školách tech

nických. 
19. I I I . Jan Rudolf: Theorie plochých skořepin (s katedrou fysiky Karlovy uni

versity a Ústředním ústavem fysikálním). 
24. I I I . Miroslav Promberger: Použití maticového počtu pro vyšetřování elektro

magnetického pole. 
26. I I I . Karel Misek: Vnitřní tlumení materiálu. 

Referáty o těchto přednáškách vyjdou, pokud n á m budou autory a odpověd
n ý m pořadatelem prof. Dr V. Knichalem doručeny, v příštích číslech. 

Súbeh. 

Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě vypisuje pře novo zriadovanú 
Vysokú školu technickú v Košiciach nasledujúce učiterské miesta. 

Fakulta ťažkého stro j árenstva. 

Pre Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie: 
2 profesoři matematiky 
1 profesor deskriptívnej geometrie 
3 odborní asistenti matematiky a deskriptívnej geometrie 
2 asistenti matematiky a deskriptívnej geometrie. 

Pre Katedra mechaniky: 
1 profesor technickej mechaniky a hydrometíhaniky 
1 profesor pružnosti a pevnosti 
2 odborní asistenti technickej mechaniky, popřípadě pružnosti 
2 asistenti technickej mechaniky popřípadě pružnosti. 
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Pre K a t e d r u fyziky: 
1 profesor fyziky 
1 odborný asistent fyziky 
3 asistenti fyziky pre vedenie cvičení. 

Doba nástupu v Košiciach 1. V I I I . 1952. Ponuky s podmienkami, curriculum 
vitae, popisom vedeckej činnosti nech sú zasielané na Bektorát slovenské] vysoké] 
školy technické], Bratislava, Vazová 1/b s poznámkou „referát Košice" najneskór 
do 15. VI. 1952. 

Slavnostní promoce prof. Dr Eduarda Čecha ve Varšavě. 

Ve čtvrtek 22. května 1952 byl prohlášen v aule varšavské university dok
torem honoris causa Dr Eduard Čech, laureát státní ceny 1951, profesor Karlovy 
university a ředitel Ústředního ústavu matematického . Promoce se zúčastnil mi
nistr vysokých škol a vědy Adam Bapacki se svým náměstkem E, Krassowskou 
a s řadou vynikajících osobností polského vědeckého života. 

Varšavská universita m á v matematickém světě velký ohlas a starou tradici 
a proto n a poctu prokázanou jednomu z našich nejlepších je celá matematická 
veřejnost československá právem hrdá. 

Úmrtí. 

Dne 11. června 1952 zemřel PhDr Miloslav Valouch, zasloužilý ředitel Jed
no ty československých matematiků a fysiků a ředitel Přírodovědeckého vydava
telství v Praze. 

Zemřel ve věku 74 let naplniv svůj život plodnou prací ve prospěch Jednoty 
čs. matematiků a fysiků. 

Jeho záslužné činnosti vzpomeneme v příštím čísle. 
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