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ako tuto zdanlivo jednoduchá vetu výstižné
preložiť. Geometria je svět okolo nás?, život
sám?, celý vesmír?
Pozitívnou skúsenosťou, ktorú si určité odniesol každý účastník konferencie, je fakt, že
sa začínajú objavovať nové impulzy, názna
ky oživenia v oblasti vědeckého rozvoj a deskriptívnej geometrie, ktorá bola považovaná
za uzavretú matematickú disciplínu bez per
spektivy dalšieho vývoj a. Zdá sa, že povodně
negativny vplyv prudkého rozmachu počíta-

čovej grafiky, ktorá geometriu postupné zača
la vytláčať ako nepotrebnú teóriu, vyústil do
pozitívneho procesu sebazáchovy, v ktorom
deskriptívna geometria objavila nové, doteraz netušené možnosti s voj ho dalšieho rozvoja. Plody tejto potešujúcej a vzrušujúcej
novej tvorivej činnosti budeme isto obdivovat'
na siedmej konferencii, ktorú sa podujala zor
ganizovat' Technická Univerzita starobylého
města Krakow v roku 1996.
Daniela Velichová
Další ze zahraničních přednášejících byl
prof. Dr. NlELS JACOB, rovněž z University
Erlangen-Núrnberg; ten byl hostem Pedago
gické fakulty VSST a její katedry numeric
ké a aplikované matematiky. Jeho přednáška
měla název On the Kolmogorov operátor and
related operátors. Popsal v ní Kolmogorovův
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ČINNOST LIBERECKÉ POBOČKY
JČMF V ROCE 1994
V roce 1994 pořádala liberecká pobočka
JČMF především matematické přednášky.
Nejvýznamnější z letošních přednášejících
byl

prof. Dr. D r . h . c m u l t . HEINZ

BAUER

z University Erlangen-Núrnberg v Německu.
Tento významný světový matematik byl ne
dávno poctěn titulkem doktora honoris causa
Karlovy university v Praze. Při té příleži
tosti ho pozval rektor Vysoké školy strojní
a textilní k návštěvě Liberce. Během této
návštěvy přednesl pro naši pobočku přednáš
ku Classical and generalized means. Vyšel od
úplných základů — aritmetického, geomet
rického a harmonického průměru — a došel
k průměrům vzhledem k dané funkci, které
mají význam pro zkoumání konvexity. Ve své
přednášce uvedl i zajímavé tvrzení: „Mate
matikové jsou jako lišky — zametají stopy."

operátor L = | l 2+ , | - - # a Z a b ý v a 1 se
ox
oy
ot
vlastnostmi řešení rovnice Lu = 0.
Dále přednášel RNDr. JAROSLAV HOLÝ,
CSc, vědecký pracovník Ústavu jaderného
výzkumu v Řeži u Prahy, na téma Aplikace
metod teorie spolehlivosti při analýze vysoce
spolehlivých havarijních systémů jaderných
elektráren. Popsal zmíněné systémy jako vel
ké systémy s extrémně spolehlivými prvky.
Jako příklad uvedl logický model pro zkou
mání pravděpodobnosti tavení paliva v ak
tivní zóně a případného úniku paliva.
Prof. RNDr. IVAN NETUKA, D r S c , z Mate
matického ústavu Karlovy university v Praze
měl přednášku Vývoj pojmu míry a integrá
lu. Začal starým Egyptem a Babylonií, kde
už se počítaly objemy těles, a přes ftecko
a středověk došel až k dnešním pojmům míry
a integrálu. Stručně se pak zmínil o dalším
pokroku — o integrálu Lebesgueově, Denjoyjově, Perronově a Kurzweilově-Henstockově.
Této přednášky se zúčastnili i někteří stu
denti VSST. Všechny přednášky se. konaly na
VSST.
Jako v jiných letech se pobočka starala
o Matematickou olympiádu a o Fyzikální
olympiádu v liberecké oblasti.
Pobočka blahopřála k 80. narozeninám
svému bývalému jednateli, zasloužilému čle
nu JČMF a zasloužilému učiteli FRANTIŠKU
SlMKOVI.
Bohdan

Zelinka

