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R E Z O L U C E VÝROČNÍ K O N F E R E N C E ČS. F Y Z I K Ů
OLOMOUC 26.-29. SRPNA
Účastníci výroční konference čs. fyziků,

1964

která se konala v Olomouci ve dnech 26. až

29. srpna 1964, konstatují, že konference proběhla úspěšně jak z hlediska programu, tak
i z hlediska její organizace. Souborné referáty z těch oboru fyziky, které jsou u nás roz
víjeny, spolu s referátem o otázkách modernizace vyučování fyzice se těšily zájmu všech
účastníků. Ukázaly výsledky dosažené u nás a ukázaly současně, jak se čs. fyzika podílí
na řešení těchto otázek v mezinárodním měřítku. Velmi šťastnou myšlenkou bylo do
plnění programu konference návštěvou fyzikálních pracovišť Palackého university v Olo
mouci a Výzkumného ústavu optiky a jemné mechaniky v Přerově. Všechny tyto akce
měly i společenský význam, protože umožňovaly bližší seznámení fyziků z oblasti peda
gogické práce s fyziky z různých rýzkumných ústavů, což při dnešním systému konferen
cí se speciální tematikou není dobře možné.
Tyto skutečnosti vedou proto účastníky konference k těmto doporučením ÚV JČMF:
1. Pokračovat v pořádání výročních konferenci čs. fyziků v takovém pojetí, v jakém
byla uspořádána tato první konference.
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2. Bylo by vhodné, aby lhůty mezi jednotlivými konferencemi byly pravidelné. Účast
níci konference doporučují lhůtu 2 let. Při tom upozorňují, aby datum konference pokud
možno nekolidovalo s domácími akcemi a s významnými zahraničními konferencemi,
jak tomu bylo naneštěstí právě u olomoucké konference. Dále doporučují, aby se místa
konání konferencí střídala.
3. Účastníci konference doporučují otisknout přednesené referáty v PMFA, a to
pokud možno souborně v jednom čísle, nejpozději však v 1. čísle ročníku 1965.
Účastníci konference děkují pobočce JČMF v Olomouci a zvláště přípravnému výboru
konference za to, že obětavě převzaly na sebe obtížný úkol uspořádat první výroční kon
ferenci čs. fyziků, kterého se zhostily velmi úspěšně po všech stránkách.
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