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jubilea
zprávy
AMERICKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Mezi největší fyzikální společnosti na svě
tě náleží Americká fyzikální společnost (The
American Physical Society). Byla založena
v r. 1899 na kolumbijské univerzitě s cílem
podporovat rozvoj základního výzkumu ve
fyzice, informovat o pokroku fyzikálních obo
rů a pečovat o výuku fyziky, zvláště na
vysokých školách. Tyto své cíle uskutečňu
je společnost vydáváním vědeckých časopi
sů a pořádáním vědeckých setkání. Společ
nost má v současné době okolo 40 000 členů,
z nichž asi polovina pracuje na vysokoškol
ských a jim na roven postavených pracoviš
tích, asi čtvrtina v průmyslu a necelá čtvrtina
ve vládních institucích. Přibližně 4 000 členů
působí přechodně v zahraničí.
Vědecký život společnosti je soustředěn do
jedenácti vědeckých divizí: Jsou to: astrofy
zika; atomová, molekulární a optická fyzika;
biologická fyzika; chemická fyzika; fyzika kondenzsovaných látek; dynamika tekutin; fyzi
ka polymerních látek; historie fyziky; jaderná
fyzika; částice a pole; fyzika plazmatu. Pozor
nost se soustřeďuje hlavně na perspektivní
problémy fyziky a na možnosti přinášet nové
výsledky do technických věd a do průmyslo
vé praxe. K tomu účelu jsou podle potřeby
svolávány skupiny pracovníků se specifickým
zaměřením (Topical Groups).
Společnost organizuje průběžně tzv. Fo
rum o fyzice a společnosti, které se zabý
vá např. informovaností členů společnosti
o vládních projektech souvisejících s fyzikou,
o problémech životního prostředí, o otázkách
výuky fyziky a o uplatnění absolventů fyzi
ky v dalším životě atd. V poslední době kla
de vedení společnosti veliký důraz na řešení
mezioborových problémů, které jsou a budou
hlavními nositeli nového vědeckého poznání.
Americká fyzikální společnost vydává čtyři
časopisy;
1. The Physical Reviews je určen pro
uveřejňování výsledků základního fyzikálního

výzkumu nejen členů společnosti, ale i fyziků
z celého světa.
2. Physical Review Letters obsahuje krátké
zprávy o výsledcích z fyzikálních oblastí, kte
ré se rychle rozvíjejí, např. v poslední době to
jsou otázky supravodičů s vysokou kritickou
teplotou.
3. Reviews of Modem Physics přináší pře
hledné články o současném fyzikálním výzku
mu od předních představitelů daného oboru.
4. Physical Review Abstracts obsahuje ab
strakty prací, které mají být uveřejněny
v předchozích třech časopisech. Tento časopis
dostávají členové společnosti zdarma a jsou
tak co nejrychlejším způsobem informováni
o fyzikálním pokroku.
Konečně všichni členové dostávají zdarma
časopis Bulletin of the American Physical So
ciety, který informuje členy o novinkách ve
společnosti a přináší programy konferencí or
ganizovaných společností.
Americká fyzikální společnost organizuje
celou řadu konferencí. Jsou to především ce
lostátní konference, dále konference divizí
a sekcí a pak konference se zvláštním zaměře
ním, tzv. Topical conferences. Všechna tato
setkání jsou přístupná zahraničním fyzikům
a společnost by nikdy nepodporovala setká
ní, na které by nebyl možný volný přístup
vědců z celého světa. Společnost dále podpo
ruje tvorbu projektů, které si kladou za cíl
modernizaci výuky fyziky, zvýšení počtu fy
ziků v průmyslu, zvýšení podílu žen ve fyzice
a vědách vůbec a zvýšení mezinárodní spolu
práce mezi fyziky.
V rámci společnosti existuje tzv. Panel
on Public AfFairs, který je zodpovědný za
předkládání doporučení prezidentu Spoje
ných států, a to z oblasti fyziky a příbuz
ných věd. Aby byla usnadněna tato činnost,
zřídila společnost vě Washingtonu svoji kan
celář Office of the Public AfFairs, která získá
vá a poskytuje informace z tohoto oboru jed
nak členům společnosti, jednak vládě. Tento
úřad vydává pro tento účel týdeník, který je
k dispozici nejen členům společnosti, nýbrž
i osobám mimo ni.
Americká fyzikální společnost je největším
členem z deseti organizací Amerického ústa
vu pro fyziku (American Institute of Phy
sics). V rámci tohoto ústavu spolupracuje
s jeho ostatními členy na realizaci různých
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projektů, zvláště pak s Americkou asociací
učitelů fyziky (American Association of Physics Teachers), se kterou řeší otázky současné
výuky fyziky na školách všech stupňů z hle
diska jejího současného a budoucího vývoje.
Americký ústav pro fyziky vydává velikým
nákladem časopis Physics Today, který při
náší články ze všech oblastí fyziky a který je
bezplatně zasílán všem členům společnosti.
Americká fyzikální společnost je rozděle
na zeměpisně do 5 regionálních sekcí a pro
styk se zahraničními fyziky má speciální sku
pinu International Physics Group. Ústřed
ní Americké fyzikální společnosti má adre
su: APS Headquarters, 335 East 45st Street,
New York, NY 10017.
Miloš Matyáš
Pozn. red. Redakce by uvítala další zprávy
podobného rozsahu a obsahu o matematic
kých a fyzikálních společnostech v zahraničí.
MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA „O VÝ
POČETNÍCH ASPEKTECH VOLBY MO
DELU"
Ve dnech 1,-14.7.1991 uspořádala katedra
pravděpodobnosti a matematické statistiky
MFF UK za účinného přispění ÚIVT ČSAV,
ÚTIA ČSAV a JČMF pod patronací Interna
tional Association for statistka! computing
(IASC) Mezinárodní letní školu „O výpočet
ních aspektech volby modelu". Akce, jíž se
zúčastnilo 67 účastníků z celého světa (nej
vzdálenější účastnice byla z Argentiny), by
la věnována památce nedávno zesnulého d o c
RNDr. Tomáše Havránka, DrSc, který byl
až do své neočekávané smrti jedním z jejích
hlavních organizátorů.
Odborný program obsahoval:
- osm cyklů přednášek doplněných cvičení
mi, každý cyklus v rozsahu 10 hodin;
- kulatý stůl o umělé inteligenci;
- kulatý stůl o robustní statistice;
- sekce posterů.

J.

ANTOCH, M.

HRUŠKOVÁ

(MFF

UK,

Praha), J. Á. VÍŠEK (ÚTIA ČSAV,
Praha): Computational aspect of robust
methods;
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-

V. DUPAČ, P. CHARAMZA (MFF UK, Pra

ha), V. LosKUTOV (AV USSR, Kyjev, SS
SR): Use of recursive schemes for stochastic modelling;
-

D. EDWARDS (NOVO Nordisk, Malov, Dán

sko): Graphical modelling;
- W. GALE (AT & T, Murray Hill, USA),M.
NYS (Universita leuven, Leu ven, Belgie):
Encoding statistical strategies for model
bulding using PC based artificial intelligence tools;
-

G.HOMMEL,

G.

BERNHARD

(Universita

Mainz, Mainz, Německo): Multiple hypotheses testing;
- B. STREITBERG, C H . TISMER (Universita
Berlín, Berlín, Německo): Computer algeb
ra and statistics.
Zároveň proběhla řada neformálních dis
kusí a předvádění programů jednotlivých
účastníků. Doplnění přednášek praktickými
cvičeními na počítačích, jež zapůjčila pra
coviště organizátorů, TIS, Apple Computer,
IMC, a IBM Academie Research Initiative, se
osvědčilo a ukázalo řadu aplikací, jež jednot
livé metody přinášejí pro řešení reálných pro
blémů. Třetina vyžádaných přednášek a oba
diskusní večery byly připraveny českosloven
skými odborníky, kteří tak mohli účastníkům
ukázat vysokou úroveň matematické statisti
ky v ČSFR. Letní škola byla zařazena me
zi nejdůležitější akce IASC, o čemž nejlépe
svědčí fakt, zeji slavnostné zahájil presidentelect IASC prof. N . C . Lauro.
Současně s letní školou se uskutečnily pro
nejširší statistickou veřejnost z celé ČSFR
dva předváděcí dny statistického programo
vého vybavení. První z nich byl věnován sy
stému BMDP a připravil jej hlavní zástupce
této firmy pro Evropu dr. G. FlTZGERALD.
Druhý byl věnován systému SAS.
Jaromir Antoch
ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Pozvaní řečníci přednesli tyto přednášky:
-

- A. CIAMPI, Z. Lou (Universita McGill,
Montreal, Kanada): Tree methodology in
model search;

V prvním týdnu měsíce července proběh
la zcela zvláštní „škola v přírodě" pro učitele
matematiky. Na mé zahradě v Dobřichovi
cích se sešli učitelé základních škol s několika
mými kolegy z matematicko-fyzikální fakul
ty Univerzity Karlovy, kteří bud učí budoucí
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učitele (dr. Kubát, dr. Malechová, já) nebo se
o učitelství a školskou soustavu velmi zajíma
jí (doc. Bečvář, pedagogická komise JČMF).
Vím, že situace ve školách je velmi složitá
a že je nám všem zapotřebí znát co nejširší
škálu názorů a zkušeností, nových poznatků,
dále nadhledu, psychické relaxace i humoru.
Program, pro který jsme se rozhodli, od
povídal naší profesi, začínajícím prázdninám
i prostředí, v němž jsme se sešli. Kromě od
borných „rozhlédnutí se" po zajímavých té
matech z matematiky (informace o fraktálech, čtyřrozměrná krychle, zajímavosti z vý
stavby číselných oborů, zobrazování „nevi
ditelného" v geometrii) a besedy o návrhu
JČMF ke školské soustavě jsme se věnova
li matematickým hrátkám (geometrie s pro
vázkem, algebra halenky a Lenky) a cvičení
dechu i páteře. A samozřejmě zpěvu a ohni,
protože to patří ke stanování a teplým letním
nocím.
Během letní školy jsme se zúčastnili též
vernisáže „Výstavy umnělecjakých děl" B.
Henryho. Už z názvu je patrné, že šlo převáž
ně o díla humorně laděná (koláže, aforismy,
verše, matematické hrátky), i když většinou
s hlubším podtextem. Škola byla hezká —
a dohodli jsme se, že budeme přísti rok po
kračovat, a to snad s programem poněkud se
vřenějším a s větším organizačním zázemím.
Alena

Šarounová

HISTORIE MATEMATIKY XII
Dvanáctá letní škola věnovaná dějinám
matematiky se konala ve dnech 3.6.-7.6.1991
v obci Manětín-Bradlo na Plzeňsku. Vzhle
dem k současným nepříznivým ekonomic
kým podmínkám se jí zúčastnilo jen 25 osob.
Letní školu organizovala brněnská poboč
ka JČMF ve spolupráci se Stálou pracov
ní skupinou pro dějiny matematiky JČMF
a ČSDVT. Přípravný výbor pracoval ve slo

žení E. FUCHS, J. DULA, J. FOLTA, J. B E Č 
VÁŘ.

Odborný program letní školy sestával
z těchto přednášek a sdělení:
J. BAŠTINEC: Z historie teorie čísel
J. BEČVÁŘ: Algebra v 16. století
J. ČlŽMÁR: Algebraická geometrie ve 20. sto
letí
J. FoLTA: Vývoj československé
vědecko
výzkumné základny v období 1918-1988
J. FOLTA: Metodika výkladu dějin matemati
ky pro posluchače MFF UK
S. FUDALI (Štětin): Život a dílo ďAlemberta
J. KOVÁŘÍČKOVA: Obecné učení pražské
L. KVASZ: Z historie teorie řad
I. SEIDLEROVÁ: Komentáře k práci historika
vědy
Š. ScHWABIK: Integrování po Lebesgueovi
M. SOVA: Komentáře k Vopěnkově knize
ftozpravy s geometrií"
A. ŠOLCOVA: Nová koncepce
matematickoJyzikálntch expozic v NTM
A. ŠOLCOVA: Astronomická činnost K. Herschelové
Velký prostor byl tentokrát věnován dis
kusím k jednotlivým tématům, problemati
ce současného stavu výuky dějin matemati
ky na jednotlivých vysokých školách, mož
nostem postgraduálního studia apod. Ve ve
černím programu promítala A. ŠOLCOVA dia
pozitivy ze svých cest Evropou, na společen
ském večeru vystoupil B. HENRY S přednáš
kou „Z dějin techniky a . Volného času využi
li účastníci k prohlídce barokního Manětína
a k pěším výletům do blízkého okolí (údolí
řeky Střely, Rabštejn, Nečtiny).
Třináctá letní škola „Historie matematiky"
se bude konat 1.6.-5.6.1992. O přihlášku je
možno požádat doc. dr. E. Fuchse, CSc, Pří
rodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
Janáčkovo nám. 2a, Brno.
Jindřich Bečvář

