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Zprávy z poboček
Olomouc
V druhém pololetí 1965 a prvním čtvrtletí 1966 uspořádala pobočka vědecké přednášky. Prof.
Adam Schmidt, vedoucí matematického ústavu university v Rostocku, přednášel 8. 10. na téma
„Ober die Stórung mehrfacher Eigenwerte gewisser singulárer Differentialoperatoren". Dále pak
přednášeli: Otakar Borůvka z brněnské university (O některých novějších výsledcích teorie cen
trálních disperzí diferenciálních lineárních rovnic 2. řádu); J. Metelka z olomoucké university
(Několik poznámek o rozpisech čísla m); M. Lánský z Karlovy university (O míře sémantické
informace); J. Klapka z brněnské techniky (Několik problémů z teorie přímkových variet);
M. Novotný z brněnské university (O některých problémech algebraické lingvistiky).
Ve vědeckém semináři z optiky přednesli referáty: /. Pospíšil (Metody měření optické funkce
přenosu); A. Mikš (Metodika výpočtu superachromátu); J. Peřina (Vztah mezi kvantovým
a poloklasickým popisem světelných svazků); B. Havelka (Metodika optiky pro specialisty);
J. Keprt (Kvalita optické soustavy zatížené otvorovou vadou); J. Kvapil (Teoretické základy
optické holografie).
V druhém pololetí 1965 byl zahájen cyklus přednášek o vědeckých pracích matematiků UP,
v němž přednášel S. Trávníček „O transformacích řešení soustav diferenciálních rovnic".
Pobočka pokračovala v besedách pro učitele. V říjnové besedě hovořil s. V. Šticha o efektiv
nosti vyučovacích metod v matematice, prosincová beseda byla věnována rýsování jako přípravě
na technické kreslení, o čemž referoval s. R. Tůma.
V listopadu 1965 byl uspořádán seminář pro učitele fyziky o astronomii a astronautice. Konal
se ve hvězdárně ve Valašském Meziříčí a přednášel na něm ředitel hvězdárny s. B. Maleček
a s. J. Hospodář z Výzkumného ústavu leteckého zdravotnictví v Praze. Další seminář pro učitele
Škol 2. cyklu v únoru 1966 byl věnován těmto otázkám: Kantorův pokus a jeho interpretace
(J. Záhejský — V. Kolesnikov), vyučovací filmy o vodivosti v látkách (O. Lepil) a řešení projekce
filmové smyčky (S. Vyšín).
Dne 5. 11. se konala přednáška M. Jirouška pro učitele k soutěžním úlohám MO a 9. 12. se
zúčastnilo 33 učitelů exkurze do n. p. Meopta v Přerově, spojené s přednáškou s. Celého z Ústavu
pro výzkum jemné mechaniky a optiky (o novinkách v optice).
Slavnostní schůze, která se konala 18. 2. 1966, byla věnována osmdesátinám Bohumila Hacara,
prvního předsedy olomoucké pobočky a zasloužilého člena JČMF. O jeho životě a díle promluvil
B. Havelka. V závěru slavnostní schůze byla jubilantovi odevzdána pamětní medaile university
Palackého a dar výboru pobočky.
Oldřich Lepil
Pardubice
V roce 1965 věnovala pobočka pozornost především pořádání instruktáží pro účastníky mate
matické a fyzikální olympiády. Uspořádali jsme 19 instruktáží pro účastníky MO a 20 pro účast
níky FO, a to v Pardubicích, České Třebové a Havlíčkově Brodě. Ve dnech 8.-17. 7. 1965 byl
uspořádán pro úspěšné řešitele MO a FO kurs z matematiky a fyziky v Jevíčku. V matematické
části kursu byly přednášky z matematické logiky, základů teorie čísel, řešení rovnic s parametry
a absolutními hodnotami a z geometrie byly řešeny složitější konstruktivní úlohy. Fyzikální část
se zaměřila na prohloubení znalostí v mechanice tuhých těles a v hybnosti hmoty; v obou přípa
dech byly probrány složitější úlohy. Matematice bylo věnováno 51, fyzice 29 hodin. Každý večer
besedovali přednášející s žáky a dále objasňovali některé problémy uvedené v přednáškách.
Během kursu navštívili účastníci 3 průmyslové podniky v okolí Jevíčka. Účastníci hodnotili průběh
kursu velmi příznivě.
Během roku pořádala pobočka v Pardubicích kursy z matematiky pro nadané žáky 8. ročníků
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ZDŠ. Ke konci školního roku 1965/66 chceme pozvat učitele těch žáků, kteří navštěvovali kurs,
k zhodnocení výsledků a podle zkušeností chceme kursy rozšiřovat i do jiných míst. Účastníci
kursů většinou chtěli pokračovat ve studiu na SVVŠ. Pomocí našich členů působících na SVVŠ
chceme dále sledovat prospěch absolventů kursu.
O pololetních prázdninách uspořádala pobočka exkurzi na přírodovědeckou fakultu Palackého
university v Olomouci, kde se účastníci seznámili s možností konat pokusy z atomistiky, s tech
nikou pokusů zaměřených k modernizaci vyučování fyziky a s laboratorními pokusy s polo
vodiči.
Rozvinutí bohatší přednáškové činnosti brání zejména stálý nedostatek přednášejících. Ve
spolupráci s KPÚ v Pardubicích a Hradci Králové uspořádala pobočka 3 metodické přednášky:
V. Skalický (Nový pohled na metodiku výkladu obsahu rovinných obrazců), F. Kuřina (Množi
nové pojetí matematiky) a L. Kment (Vyučovací stroje, s ukázkami prototypů vyučovacích
strojů a jejich funkce).
Josef Zieris
KoSice
V rámci matematicko-fyzikálnych pohovorov a dvoch seminárov (o magnetických vlastnostiach látok a obyčajných diferenciálnych rovniciach) usporiadala Odbočka v roku 1965 25
odborných prednášok.
V rámci matematicko-fyzikálnych pohovorov: K. Drbohlav, Praha (Teória kategorií); A. I.
MaVcev, Novosibirsk SSSR (O elementárnej a Špeciálnej teorii niektorých tried grup); T. Neubrun, Bratislava (O niektorých problémoch teorie miery); F. Nožička, Praha (Mexiko a veda
latinsko-amerických zemí); O. Borůvka, Brno (O aplikácii diferenciálnych lineámych rovnic
v globálnej geometrii kriviek); M. Švec, Bratislava (Používanie funkcionálnej analýzy v teorii
diferenciálnych rovnic); E. Otto, Polsko (Vývoj a súčasný stav deskriptívnej geometrie v Polsku);
E. Jáger, Jenna NDR (Greenove funkcie a ich aplikácie na feromagnetizmus); V. Havel, Brno
(Rozklady grup); W. Diick, Berlín NDR (Iteračné metody pri výpočte matic a příbuzné problé
my); L. Mišik, Bratislava (O niektorých vlastnostiach aditívnych funkcií intervalov); N. Dinculeanu, Bukurešť (Univerzálně modely pre ergodické transformácie).
V rámci seminárov: V. Kavečanský, Košice (Studium povrchovej magnetizácie pomocou
priečneho efektu Kerra); Zareckij, SSSR (Magnetická anizotrópia feritov barya s prímesou
kobaltu); Z. Málek, Praha (Jav teplotnej autostabilizácie vo feroelektrikách); A. Bartko a R.
Vulgan, Košice (Fyzikálně základy elektrónovej paramagnetickej rezonancie); M. Rotter, Praha
(Studium indukovanej anizotropie polykryštalických feritov); J. Daniel-Szabó, Košice (Neelová
teória zjavu bascule); M. Hanusková, Košice (Niektoré problémy anhystereznej magnetizácie);
A. Zentko, Košice (Použitie metody Barkhausenových skokov v magnetických meraniach);
A. Dribňák, Košice (O projekte nízkoteplotnej stanice v Košiciach); M. Rákos, Košice (Tvar
signálu jadrovej magnetickej rezonancie); M. GreguŠ, Bratislava (Porovnávacie a oscilaČné teo
rémy rovnice 3. rádu; Diferenciálně rovnice obyčajné n-tého rádu; Diferenciálně rovnice obyčajné
s posunutým argumentom).
Pre účastníkov Matematickej olympiády v kategorii A a B boli usporiadané semináře —
dvakrát pre každú kategóriu v 3 okresných střediskách, v Košiciach, v Rožňave a v Poprade.
Zúčastnilo sa priemerne 25 žiakov v každej kategorii a v každom středisku. Semináře pře riešitelov v kategorii C poriadali jednotlivé Školy. Jednotné organizovanie týchto seminárov bolo
prejednané s učitelmi na jednodňovej instruktáži. Pre úspěšných riešitelov MO bolo ódňové
sústredenie v dňoch 19. —25. 9. na Čingove, okres Spišská Nová Ves, ktorého sa zúčastnilo
24 žiakov Východoslovenského kraja a 24 žiakov Západoslovenského kraja. Sústredenie z dvoch
krajov sa ukázalo velmi užitočné, přispělo k vzájomnému poznaniu a povzbudilo k súťaživosti.
Pre žiakov košických středných škol Odbočka poriadala seminář z matematiky (týždenne 2 hodi
ny), zúčastňovalo sa na ňom přibližné 30 žiakov.

397

K zlepšeniu úrovně vědomostí žiakov z fyziky a k zvýšeniu ich zaujmu o technické védy prispievajú v značnej miere semináře z fyziky, ktoré sú konané v okresných střediskách, kam chodia
vysokcškolskí pracovníci rozšiřovať a upevňovať poznatky u žiakov zapojených do súťaže Fyzikálnej olympiády. Dobrým prínosom bolo 6dňové sústredenie pre rieŠittlov FO. Konalo se
v dňoch 6. —11. 9. v Dedinkách pri Ružíne a zúčastnilo sa ho 36 žiakov zo 14 škol Východo
slovenského kraja. Akcie týkajúce sa MO a FO zabezpečili hlavně učitelia PF UPJŠ Košice.
V dňoch 24.-26. 6. sa konala v Košiciach II. celoštátna porada o magnetických vlastnostiach
pevných látok za účasti 5 zahraničných a 44 domácích vědeckých pracovníkov. Odzneli 4 súborné
referáty a 21 krátkých zdelení o póvodných prácach.
Dňa 26. 5. bola usporiadaná porada o otázkách modernizácie vyučovania fyziky na ZDŠ,
na ktorej J. Fuka z Olomouca oboznámil přítomných s problematikou modernizácie výuky na
ZDŠ a SVŠ v zahraničí a u nás.
V dňoch 30. —31. 8. usporiadala Odbočka pre učitelov matematiky seminář na tému: Analy
tická geometria na SVŠ vektorovou metodou. Prednášali M. Harant a J. Lešo.
Dňa 24. 11. sa konal metodicky deň učitelov matematiky na SVŠ a dňa 25. 11. metodický deň
učitelov odborných škol, na ktorých mali přednášky I. Kluvánek a J. Vinař.
Dňa 8. 6. bola usporiadaná Odbočkami v Košiciach a v Prešove beseda čitatelov časopisu
Matematika ve škole s členmi redakcie. Bola zameraná hlavně na obsah časopisu, příspěvky
zo strany učitelov a rozširovanie časopisu medzi žiakov.
Jozef Chavko
KONKURS
Ústřední výzkumný ústav OP Škoda Plzeň vypisuje konkurs na přijetí
experimentálního fyzika se zaměřením na fyziku kovů pro výzkumnou práci v oblasti mecha
nických vlastností polykrystalických kovů, zvláště jejich plastické deformace.
Platové podmínky podle kvalifikace a praxe
absolvent VŠ
do 5 let praxe
1500— 2000 Kčs
6 - 1 0 let praxe
1800-2500 Kčs
Pracovníkům s vědeckou hodností bude plat upraven podle nomenklace vědeckých pracovníků
MTP. Ubytování pro svobodné ihned, pro ženaté příděl bytu z podnikové družstevní stabilizační
výstavby do 1 roku.
Stručný životopis s popisem dosavadní odborné praxe zašlete na uvedenou adresu do 20. ledna
1967. Vybraní účastníci konkursu budou pozváni k ústnímu jednání do Plzně na náklad ústavu.
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