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ktorými audiovizuálnymi pomóckami. Program sa spestroval premietaním filmov a exkurziami 
(historické pamiatky Trnavy, jádrová elektráren, hydroelektráreň, ludová hvězdáren). 

V Bratislavě málo školenie tri časti: a) Teoretické přednášky o „experimentálnych metodách 
jadrovej fyziky" s podrobným výkladom častí potřebných pre vyučovanie, b) cvičenia z jadrovej 
fyziky sa konali po skupinách 5 — 8 účastníkov (návody pre cvičenia a výtahy prednášok dostali 
účastníci na začiatku kurzu rozmnožené), c) přednáška z „fyzikálnej optiky" bola sprevádzaná 
demonštračnými pokusmi, vhodnými pre vyučovanie na škole II. cyklu. V posledný deň školenia 
navštívili sa jádrové laboratóriá SAV a SVŠT. 

Kurz vo Zvolené bol silnejšie zameraný teoreticky, ale nezabudlo sa na metodické přednášky. 
Individuálně praktikum sa tento rok nekonalo. Témy prednášok boli: zavedenie špeciálnej teorie 
relativity a Bohrovho modelu atomu, niektoré aktuálně problémy v náuke o elektrickom prúde, 
výskům kozmického žiarenia v ČSSR, problémy zavedenia vektorového počtu v stredoškolskej 
fyzike, tenzory skryté v stredoškolskej fyzike, rovnice veličinové a rovnice číselných hodnot, 
fyzikálně zákony vo vektorovej formě, funkcia hlavných častí oscilografu a jeho použitie, fyzi-
kálna optika na strednej škole a nové formy pokusov v náuke o elektřině — pokusy so školským 
osciloskopom. Posledně menované přednášky boli bohaté dotované experimentmi. 

Z hodnotiacich zpráv týchto kurzov bolo možné zistiť, že účastníci považovali usporiadanie 
podobných kurzov za velmi potřebné. S pochopením přijímali snahu, že okrem poznatkov, ktoré 
móžu bezprostředné použit' v školskej praxi, třeba dávať aj poznatky, ktoré prehlbujú teoretickú 
erudíciu poslucháčov. Kurzy dávajú nový impulz k práci pre popularizáciu fyziky aj v širšej 
veřejnosti. Účastníci pociťovali sami ako nedostatok, že po přednáškách, cvičeniach sa rozídu 
po meste, že sa nerozvinie vo váčšej miere spoločný život kolektivu účastníkov a prednášatelov. 
Jednako vhodným miestom pre kurzy z fyziky je len město, pretože ináč nemožno realizovat' 
přednášky s pokusmi a praktické cvičenia. Východisko azda by sa mohlo nájsť tak, že všetci 
účastníci i prednášatelia by boli ubytovaní v jednej budově (v školskom internáte), kde by mali 
k dispozícii aj miestnosti na spoločné besedy a diskusie. 

Náklady na kurzy, vynaložené JČMF, tvořili okrúhlo 10 tisíc Kčs, Išlo najma o úhradu cestov
ného a honorárov pre prednášaterov, v nepatrnej miere o vecné výdavky spojené s usporiadaním 
kurzov. 

Ladislav Thern 

Zprávy z poboček 

Brno 

Ve IV. čtvrtletí 1965 a I. čtvrtletí 1966 uspořádala brněnská pobočka celkem 122 akcí. 
Na plenární schůzi 19. 11. 1965 přednášel A. Vašíček „O nove nalezených materiálech o Pro

kopu Divišovi v archívu leningradské akademie", M. Novotný hovořil o matematickém životě 
v Bonnu. M. Valouch, který se zúčastnil schůze jako zástupce PÚV, odevzdal s. Vašíčkovi, Čechovi, 
Kowalskému a Neumannovi vyznamenání udělená celostátním sjezdem. Schůze byla zakončena 
zprávou o letní škole, v níž se probírala témata obyčejných diferenciálních rovnic. 

18. 1. 1966 se konala slavnostní členská schůze na počest 60. narozenin prof. dr. Rostislava 
Košťála. O životě a díle jubilantově promluvil A. Vašíček. 

V rámci vědeckých seminářů přednášeli: M. Ráb (asymptotické rozvoje řešení diferenciální 
rovnice (py')' + ay = 0), M. Švec (pojem kvasistejnoměrné konvergence a jeho aplikace v teorii 
diferenciálních rovnic), A. Švec (o diferenciálních operátorech a diferenciální geometrii; o teorii 
konexí), V. Havel (o metodě pohyblivého reperu z hlediska teorie fibrovaných prostorů), O. Ko-
walski (o obecné topologii pro geometry; o teorii homotopie), V. Novák (4 referáty o dobré di
menzi uspořádaných množin), I. Rosenberg (o maximálním protiřetězci ve tvaru 3n), M. Mikulík 
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(5 přednášek o nezáporných maticích a jejich aplikacích ve spektrální teorii matic), L Rosenberg 
(3 přednášky o uzavřených algebrách), M. Fiedler (o metodách odhadu vlastních čísel matic), 
I. Kolář (o deformaci systému subvariet a o projektivní deformaci sítí), V. Havel (Laptěvova 
metoda prolongace a podchycení), J. Hořejš (rozhodování a generování v reálném čase), I. Rosen
berg (grupy G a maximální algebry), L. Skula (systém množin 91 [G]) a B. Šmarda (topologické 
grupy). 

V rámci rozhovorů o nových pracích brněnských fyziků přednášeli: J. Janča (o nových výsled
cích ve studiu chování pochodňového vývoje v molekulárních a jednoatomových plynech), 
V. Baláš (výsledky a rozbor měření autoelektronové emise z kondenzátorových katod), A. Vašíček 
(o interferenční intenzitě světla) a J. Cejpek (o symetrii úhlových korelací Y-paprsků v přímých 
jaderných reakcích). 

V brněnské pobočce přednášeli 3 zahraniční matematikové a fyzikové: F. Otto z Varšavy 
(zobecnění projektivních transformací a souvislost s užitím ve fotogrammetrii), P. Bastien z Paříže 
(zbrzděné lomy ocelí a vliv vodíku), I. M. Herstein z Chicaga (Some topics on rings theory). 

V seminářích pro učitele matematiky a fyziky přednášeli M. Havlík z Liberce (o názornosti 
ve vyučování počtům), J. Konrád (o mechanických kmitech a vlnění), V. Krejčí (o elektrických 
měřicích přístrojích) a F. Běloun z Prahy (o diferenciaci v matematice na ZDŠ). 

Pro účastníky matematické olympiády bylo v tomto období uspořádáno 41 přednášek, pro 
fyzikální olympiádu 36 přednášek. Zdeněk Hustý 

Křemíkové usměrňovače se závěrným napětím 5 kV 

se vyrábějí epitaxiální technologií, tj. tak, aby krystalová struktura na hranici mezi materiály 
s odlišným typem vodivosti nebyla porušena. 

Sk 

Potřebujeme pro doplnění archivu JČMF a ČSAV starší ročníkové brožury matematické 
a fyzikální olympiády. Prosíme členy, pokud by chtěli vyřadit ze svých knihoven některé 
z těchto brožur, aby nám laskavě věnovali 
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