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ZE ŽIVOTA JČSMF 

SPRÁVA O ČINNOSTI JSMF V ROKOCH 
1969-1972*) 

JSMF začala od roku 1969 rozvíjať svoju čin
nost' v rámci JČSMF ako národná spoločnosť. 
Všetky zložky a orgány JSMF pracovali v duchu 
stanov JČSMF, stanov JSMF a uznesení, ktoré 
boli přijaté na zjazdoch JČSMF a JSMF 23. a 24. 
apríla 1969 v Jasnej pod Chopkom, podlá roč-
ných plánov práce, ktoré boli prejednávané vo 
vědeckých kolégiach matematiky a fyziky SAV 
a schvalované Hlavným výborom JSMF. 

V rokoch 1969—1972 bola činnost' JSMF za-
meraná předovšetkým 

1. na organizačně dobudovanie spoločnosti 
a rozvinutie práce jej zložiek, najma sekcií 
a ich odborných skupin, 

2. na pomoc rozvojů matematických a fyzikál-
nych vied a na šírenie vědeckých poznatkov 
z oblasti týchto vied, 

3. na skvalitnenie vyučovania matematiky a fy
ziky na školách všetkých stupňov a druhov, 

4. na vyhladávanie a vzdelávanie študentov ta
lentovaných v matematike a vo fyzike a na 
organizovanie Matematickej olympiády a Fy-
zikálnej olympiády. 

*) Výťah zo správy o činnosti predloženej 
zjazdu JSMF, ktorý se konal 4. okt. 1972 v Me-
říne. 

1. ORGANIZAČNÁ VÝSTAVBA JSMF 
v ROKOCH 1969—1972 

Podlá zjazdových uznesení sa vytvárali v uply-
nulom volebnom období sekcie JSMF a ich od
borné skupiny. Hladali sa nové základy organi-
zácie spoločnosti a vytvárali sa předpoklady pre 
rozvíjanie činnosti JSMF podlá jednotlivých 
vědných odborov a disciplín. 

Fyzikálna vědecká sekcia J S M F bola 
ustanovená na 1. konferencii československých 
fyzikov 27. augusta 1969 v Brně, keď už predtým 
na aktive českých a slovenských fyzikov (konal 
se 18. juna 1968 v Prahe) bola ustanovená FVS 
JČSMF, aby se mohla stať zakladajúcim členom 
Európskej fyzikálnej spoločnosti. Na ustanovu-
júcom valnom zhromaždení bol za předsedu vý
boru FVS JSMF zvolený doc. RNDr. LUBOMÍR 
HRIVNÁK, CSC. Druhé valné zhromaždenie FVS 
JSMF sa konalo v rámci 2. konferencie českoslo
venských fyzikov v Bratislavě dňa 3. septembra 
1971, na ktorom bol za předsedu výboru FVS 
JSMF zvolený RNDr. JÁN MAĎAR, CSC. 

V uplynulom období sa rozvíjala členská zá
kladna sekcie a vytvárali sa odborné skupiny. 
Dnes má FVS JSMF 130 riadnych a 26 mimo-
riadnych členov. V rámci sekcie bolo vytvoře
ných a pracuje sedem odborných skupin (pre 
magnetizmus, pre polovodiče, pre fyziku vyso
kých energií a elementárnych častíc, pre fyziku 
plazmy, pre tenké vrstvy, pre fyziku kovov, pre 
optiku). V súčasnosti sa vytvára odborná skupi
na pre aplikáciu počítačov vo fyzike. 

FVS JSMF a FVS JČMF úzko spolupracujú, 
odborné skupiny sa v oboch sekciách vytvárajú 
ako celostátně. Od vzniku oboch fyzikálnych vě
deckých sekcií pracuje tiež celoštátny strešný 
orgán sekcií, vo vedení ktorého sa striedali po 
polrokoch predsedovia výborov sekcií národ-
ných spoločnosti. Obe fyzikálně vědecké sekcie 
národných spoločnosti sú spoločne — ako FVS 
JČSMF — kolektívnym členom Európskej fyzi
kálnej spoločnosti. Deviati členovia JSMF z ra-
dov fyzikov sú individuálnymi členmi Európskej 
fyzikálnej spoločnosti. 

Matemat ická sekcia J S M F bola ustano
vená na I. konferencii slovenských matematikov 
dňa 1. decembra 1969 v Jasnej pod Chopkom. 
Na rozdiel od uznesení zjazdu JSMF, ktorý od-
porúčal vytvoriť matematickú vedeckú a mate-
matickú pedagogickú sekciu, bola ustanovená 
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len jedna Matematická sekcia JSMF. Za předse
du výboru MS JSMF bol zvolený prof. RNDr. 
VÁCLAV MEDEK. Na základe volby na 2. valnom 
zhromaždení MS JSMF, ktoré sa konalo v rámci 
III. konferencie slovenských matematikov dňa 4. 
decembra 1971 v Jasnej pod Chopkom, ostává 
prof. Medek predsedom výboru MS JSMF aj 
v ďalšom funkčnom období. 

MS JSMF má v súčasnosti 240 členov a v rám
ci sekcie pracujú dve skupiny, skupina pre vysoké 
školy a výskumné ústavy a skupina pre středné 
a základné školy. 

Fyziká lna pedagogická sekcia J S M F 
bola vytvořená na ustanovujúcom valnom zhro
maždení, ktoré sa konalo 2. a 3. júla 1970 v Ban-
skej Bystrici. Za předsedu FPS JSMF bol zvolený 
prof. RNDr JÁN VANOVIČ, avšak pre jeho zane-
prázdnenie (vykonával v tomto čase aj funkciu 
předsedu JSMF) vykonával funkciu, najma v ro-
koch 1971 a 1972 RNDr. DOBROSLAV LEHOTSKÝ, 
ktorý bol tiež zvolený za předsedu výboru FPS 
JSMF na druhom valnom zhromaždení sekcie, 
ktoré sa konalo v rámci celoslovenskej konferen
cie o vyučovaní stredoškolskej fyziky dňa 5. júla 
1972 v Banskej Bystrici. 

FPS JSMF má v súčasnosti 186 členov z radov 
učitefov škol všetkých stupňov a druhov. V rámci 
sekcie boli utvořené a pracujú štyri odborné sku
piny (pre modernizáciu vyučovania fyziky, pře 
otázky vyučovania na gymnáziach, pre otázky 
vyučovania na základných školách a pre otázky 
vyučovania na odborných školách). 

Po dohodě výborov MS a FPS oboch národ-
ných společností boli uznesením spoločnej schód-
ze predsedníctiev hlavných výborov JSMF 
a JČMF, ktorá sa konala 18. a 19. októbra 1971 
v Olomouci, zriadené celostátně strešné orgány 
týchto sekcií, čím bola v podstatě dovršená vý
stavba novej organizačnej struktury JSMF 
a JČSMF podía uznesení zjazdov JSMF 
aJČSMFvroku 1969. 

Poznámka: O práci sekcií v rokoch 1969— 
1972 pozři v ďalšej Časti správy. 

V rokoch 1969—1972 sa upevnili vztahy med-
zi JSMF a vědeckými kolégiami matematiky 
a fyziky SAV, ako aj medzi JSMF a KOVS pri 
SAV, nadviazali sa kontakty medzi JSMF a MŠ 
SSR a hladali sa podmienky a formy spolupráce 
s MŠ SSR, ktoré sú rámcové zakotvené aj v no
vých stanovách JSMF. 

Na zjazdoch JČSMF a JSMF v roku 1969 
boli schválené nové stanovy JČSMF a JSMF, 
ktoré mali byť předložené po výjdení zákona 
o ČSAV a SAV příslušným orgánom akademií 
a potom příslušným štátnym orgánom na schvá-
lenie. Keďže zákon o akadémiach nebol vydaný, 
neboli splněné ani podmienky pre schválenie sta
nov z roku 1969. Ústrednému výboru JČSMF 
bolo z ČSAV oznámené, že spoločnosť sa má 
riadiť podlá platných stanov z roku 1962, zatial 
čo HV JSMF bol v roku 1972 vyzvaný Minister-
stvom vnútra SSR, aby podal žiadosť o schvále
nie JSMF ako vedeckej spoločnosti pri SAV 
a předložil na schválenie návrh stanov JSMF. 
Tejto žiadosti HV JSMF vyhověl a dňa 13. mája 
1972 boli Jednotě slovenských matematikov a fy-
zikov odovzdané nové stanovy. Vzťah JSMF 
k JČSMF bol rámcové dohodnutý na zasadnutí 
ÚV JČSMF dňa 20. juna 1972 a předložený na 
prejednanie a schválenie zjazdu (pozři rezolúciu 
zo zjazdu JSMF). 

V období od posledného zjazdu JSMF sa 
úspěšné rozvíjala aj práca sekretariátu JSMF, 
ktorý bol zriadený k 1. januáru 1969. Sekretariát 
zabezpečoval prácu HV JSMF, Předsednictva 
HV JSMF, výborov sekcií a komisie pre zahra
ničně styky JSMF, bola vybudovaná nová karto
téka členov JSMF, evidencia členov sekcií (naj
ma FVS JSMF), evidencia odberatelov časopisu 
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, čle-
nom JSMF boli vydané členské legitimácie, bola 
zabezpečená distribúcia členských časopisov pre 
členov FVS JSMF. 

Možno konstatovat', že v rokoch 1969—1972 
bola podlá zjazdových uznesení z roku 1969 
v podstatě vytvořená nová organizačná struktura 
JSMF a JČSMF, boli nadviazané a upevněné 
kontakty medzi JSMF a příslušnými orgánmi 
SAV, ako aj MŠ SSR, boli schválené nové stano
vy JSMF ako vedeckej spoločnosti pri SAV, bol 
na novom základe dohodnutý vzťah JSMF 
k JČSMF. V tomto období tiež podstatné vzrás-
tol počet členov JSMF, a to najma z radov mlad
ších vědeckých pracovníkov (pozři tabulku v ďal
šej časti správy). 

2. ČINNOST J S M F ZAMERANÁ NA ROZVOJ MATEMA
TICKÝCH A FYZIKÁLNYCH VIED A ŠÍRENIE PO-
ZNATKOV Z TÝCHTO VIED 

K rozvojů matematických a fyzikálnych vied 
a k šíreniu vědeckých poznatkov z oblasti týchto 
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vied prispievala JSMF v rokoch 1969—1972 
predovšetkým tým, že usporiadala sama alebo 
v spolupráci s inými inštitúciami kolokvia, kon-
ferencie a vědecké semináře; letné školy; prie-
bežné vědecké semináře; samostatné přednášky 
z matematických a fyzikálnych disciplín; súťaže 
vědeckých práč mladých pracovníkov v matema-
tike a vo fyzike. Okrem toho zabezpečovala účasť 
svojich členov na podujatiach v zahraničí. 

V rokoch 1969-1972 (do 30. juna 1972) 
JSMF usporiadala alebo sama alebo v spolupráci 
s inými inštitúciami tieto významnejšie podu-
jatia: 

a) I., II. a III. konferenciu slovenských matema-
tikov O969, 1 9 7 0 > -971; MS JSMF a pobočka 
v Žiline) 

b) konferenciu o rádiospektroskópii (1969; KF 
VŠT a pobočka v Košiciach) 

c) III. celoštátnu konferenciu o nomografii 
(1970; KM SF VŠT a pobočka v Košiciach) 

d) II. celoštátny seminář o absorpcii ultrazvuku 
v pevných látkách (1970; KF VŠD, FVS 
JSMF a pobočka v Žiline) 

e) konferenciu o didaktike fyziky ako vedeckej 
disciplíně (1970; FPS JSMF) 

f) 2. pracovnu konferenciu československých fy-
zikov (1971; FVS JSMF a pobočka v Brati
slavě) 

g) 3., 4. a 5. kolokvium z fyziky vysokých energií 
a teorie elementárnych častíc (1969, 1970, 
1971; KTF PFUK, FVS JSMF a pobočka 
v Bratislavě) 

h) III. celoštátnu poradu o magnetizme (1971; 
KF PF UPJŠ a pobočka v Košiciach) 

i) vědecké semináře z fyziky vysokých energií 
a teorie elementárnych častíc (1969, 1970, 
1971, 1972; KTF PF UK, FVS JSMF a po
bočka v Bratislavě). 

S výnimkou konferencií slovenských matema-
tikov boli všetky uvedené podujatia připravova
né v úzkej spolupráci so zložkami JČMF a mali 
celoštátny charakter. Váčšina z nich sa konala 
s medzinárodnou účasťou. 

V rokoch 1969—1971 usporiadala MS JSMF 
v spolupráci s pobočkami spolu 14 letných škol 
z matematických disciplín. Obsah týchto letných 
škol bol připravený alebo aspoň prejednaný vo 
výbore MS JSMF, ale realizovali ich pobočky, 
a to Bratislava 7, Žilina 4 a Košice 3. V roku 1972 
(do 30. juna 1972) sa uskutočnili dve zimné školy 
v poboČke Žilina a po jednej letnej škole v po-
bočke Bratislava a Košice. 

Letné školy považujeme za jednu z najvhod-
nejších foriem činnosti JSMF pře mladých vě
deckých pracovníkov. FVS a FPS JSMF doteraz 
letné školy neusporiadali. 

Poznámka: Údaje o samostatných před
náškách pozři v taburke 1. 

Členovia JSMF, převážné mladší vedeckí pra
covníci, sa v rokoch 1969—1972 zúčastňovali 
práce v priebežnych vědeckých seminároch, 
ktoré poriadala JSMF v spolupráci s katedrami 
matematiky a fyziky na vysokých školách. Počet 
priebežnych vědeckých seminárov sa v jednotli
vých rokoch měnil (pozři tabulku I). Pomocou 
týchto seminárov, v ktorých sa schádza ustálený 
počet záujemcov o danú problematiku, prispieva 
JSMF k šíreniu vědeckých poznatkov z matema
tických a fyzikálnych vied a k rastu mladých vě
deckých pracovníkov. 

lnou formou práce, ktorou JSMF prispieva 
k rozvojů vedeckej práce v oblasti matematic
kých a fyzikálnych vied, sú súťaže vědeckých 
práč mladých pracovníkov v matematike a vo 
fyzike. Do súťaží bol zaslaný v jednotlivých ro
koch tento počet vědeckých práč alebo súborov 
práč: 

matematika 
fyzika 

1970 

5 
4 

1971 

6 
1 

1972 

3 
5 

Hlavný výbor JSMF udělil v súťažiach tieto 
ceny: V roku 1970 za práce z oblasti matematiky 
RNDr. I. KORCOVÍ a RNDr. P. KOSTYRKOVI 
(I. ceny), RNDr. H. DRAŠKOVIČOVEJ a RNDr. 
P. ŠOLTÉSOVI (II. ceny); za práce z oblasti fyziky 
Ing. P. LICHARDOVI (I. cena), RNDr. R. HAJOS-
SYMU (II. cena) a J. LÁNIKOVI (III. cena); v roku 
1971 za práce z oblasti matematiky RNDr. J. 
KAČUROVI (I. cena), RNDr. R. TELGÁRSKEMU 
(II. cena) a RNDr. M. GAVALCOVI (III. cena). 
(Keďže bola v roku 1971 do súťaže zaslaná len 
jedna práca z fyziky, súťaž sa nekonala.) Ceny 
za rok 1972 udělí ÚV JSMF na jesennom za-
sadnutí. 

3. ČINNOST JSMF ZAMERANÁ NA SKVALTTNENIE 
VYUČOVANIA MATEMATIKY A FYZIKY 

K skvalitňovaniu vyučovania matematiky 
a fyziky na našich školách prispievala JSMF 
v rokoch 1969—1972 predovšetkým tým, že 
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alebo sama alebo v spolupráci s róznymi škol
skými inštitúciami a orgánmi usporiadala konfe-
rencie a semináře k vyučovaniu matematiky a fy
ziky; školenia učitelov matematiky a fyziky; od
borné a didaktické přednášky pre středoškol
ských profesorov a učitelov matematiky a fyziky. 
Okrem toho spolupracovala s MŠ SSR na kon-
cepcii modernizácie vyučovania matematiky a fy
ziky. 

V rokoch 1969—1972 připravili sekcie JSMF, 
ale najma pobočky JSMF, spravidla v spolupráci 
s MŠ SSR, KPÚ a OPS, pre profesorov a učite
lov matematiky a fyziky tieto významnejšie po-
dujatia: 

a) konferenciu o modernizácii vyučovania fyziky 
na ZDŠ (1969; KF PF UPJŠ, KPÚ a pobočka 
v Prešove) 

b) VI. konferenciu o vyučovaní matematiky a de-
skriptívnej geometrie na vysokých školách 
technických (1970; MS JSMF a pobočka Ži-
lina) 

c) konferenciu o vyučovaní fyziky (1970; MŠ 
SSR, FPS JSMF a pobočka vo Zvolené) 

d) konferenciu o vyučovaní fyziky na gymnáziách 
(1972; KPÚ v Bratislavě, FPS JSMF a poboč
ka vo Zvolené) 

e) seminář o vyučovaní fyziky a polytechnickej 
výchove na gymnáziách (1971; FPS JSMF) 

f) seminář o vyučovaní fyziky na středných od
borných školách (1972; FPS JSMF a pobočka 
v Prešove) 

g) letná škola o vyučovaní geometrie (1972; MS 
JSMF a pobočka v Bratislavě). 

V rokoch 1969—1971 sa JSMF podielala na 
usporiadaní 31 viacdenných školení pre středo
školských profesorov a učitelov matematiky a fy
ziky, ktoré připravili pobočky JSMF (Bratislava 
1, Košice 2, Prešov 10, Trnava 1, Zvolen 4, Žilina 
13) v spolupráci s KPÚ a OPS. 

Stredoškolskí profesoři a učitelia matematiky 
a fyziky sa podlá zaujmu a možností zúčastňovali 
i na podujatiach uvedených v časti 2 — platí to 

Tabulka 1: PREHLAD 

Vysvětlivka: A = počet 

ČINNOSTI JSMF V ROKOCH 1969-1971 PODEA DRUHU ČINNOSTI 

podujatí, B = počet prednášok (referátov), C = počet účastníkov 

1965 > 197C ) 1971 Súhrn 
Dгuh činnosti Dгuh činnosti 

A B c A B c A B c A B c 
Konfeгencie, kolok- I 

kviá, semináгe 4 78 320 7 106 538 4 202 631 15 386 1489 
Letné školy 2 21 36 5 69 197 7 63 241 14 153 474 
Priebežné vedecké 

semináre 15 153 1630 21 245 2396 20 308 2801 56 706 6827 
Školenia a cykly 

pгednášok 12 105 537 12 91 560 7 49 283 31 245 1380 
Samostatné prednáš-

ky vedecké 122 122 2181 70 70 1247 76 76 1340 268 268 4768 
Samostatné prednáš-

ky didaktické 96 96 3006 89 89 3285 96 96 3456 281 281 9747 
Sústгedenia гiešite-

Гov olympiád 8 96 177 3 123 116 6 112 386 17 331 679 
Prednášky v krúž-

koch pгe riešitelov 
olympiád — — — 5 38 509 3 29 413 8 67 922 

Samostatné prednáš-
ky a cykly predná-
šok pre riešitelov 
olympiád 357 357 7264 194 206 3639 340 340 7780 891 903 18783 

Spolu 616 1028 15151 406 1037 12487 559 1275 17431 1581 3340 45069 
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najma o konferenciach slovenských matemati-
kov. 

P o z n á m k a : Údaje o samostatných přednáš
kách pozři v tabulke 1. 

Činnost', ktorú vyvíjala J S M F v rokoch 1969 
až 1972 pre středoškolských profesorov a uči-
telov matematiky a fyziky, je rozsiahla, aj keď sa 
jej vo všetkých pobočkách nevěnovala patřičná 
pozornost'; bude však potřebné tuto činnost' cie-
Iavedomejšie zamerať na súčasné potřeby školy, 
poriadať v spolupráci s OPS a K P Ú školenia uči-
telov a cykly prednášok k problematike moder-
nizácie obsahu a metod vyučovania matematiky 
a fyziky, připadne organizovat' vo váčších mes-
tách kluby učitelov matematiky, resp. fyziky, 
ktoré by sa schádzali pravidelné. Takéto kluby 
pracujú už v Bratislavě a v Piešťanoch. 

4. ČINNOST J S M F NA POMOC MATEMATICKEJ 

OLYMPIÁDĚ A F Y Z I K Á L N E J OLYMPIÁDĚ 

K vyhíadávaniu a vzdelávaniu študentov 
a žiakov talentovaných v matematike a vo fyzike 
prispievala J S M F v rokoch 1969—1972 najma 
tým, že 

a) z poverenia Ministerstva školstva SSR spolu 
s J Č M F organizovala Matematická olympiá
du a Fyzikálnu olympiádu; v ústredných, 
krajských a okresných výboroch olympiád 
pracujú v prevážnej miere členovia JSMF, 
ktorí tiež připravujú súťažné úlohy, texty na 
preštudovanie, pripravujú študentov a žiakov, 
organizujú a vyhodnocujú súťaže; 

b) usporiadala v spolupráci s KVMO KVFO 
a K P Ú 17 viacdenných sústredení riešitelov, 
ktoré sa uskutočnili v pobočkách Košice 3, 
Nitra 4, Zvolen 6 a Žilina 4; 

c) poriadala pre riešitelov MO a F O přednášky 
v krúžkoch a samostatné přednášky; 

d) poriadala instruktáže pre středoškolských 
profesorov a učitelov matematiky a fyziky 
k problematike olympiád; 

e) zabezpečovala celostátně sústredenia učitelov 
pre prácu v MO a F O (pobočky Bratislava, 
Zvolen, Žilina); 

f) podielala sa významnou mierou na přípravě 
a priebehu Medzinárodnej matematickej 
olympiády (1971, pobočka v Žiline). 

Podrobnejšie hovoří o činnosti J S M F zame-
ranej na pomoc MO a F O tabulka 1. 

Činnost 'JSMF zameraná pre profesorov a uči
telov matematiky a fyziky, ako aj činnost' zame
raná pre účastníkov olympiád bola financovaná 
z prostriedkov, ktoré Jednotě poskytlo Minister
stvo školstva SSR, připadne sa na jej financovaní 
podielali K P Ú a OPS. 

Výchova riešitelov úloh M O a F O sa realizuje 
najma 1. formou sústredení riešitelov (spravidla 
žiakov, ktorí už boli úspěšní aspoň v jednej kate
gorii), 2. formou samostatných prednášok. For
ma sústredení sa osvědčila, samostatné přednáš
ky sa ukázali ako menej vhodná forma, najma ak 
ich témy a čas konania sú viacmenej náhodné. 
Samostatné přednášky pre riešitelov M O a F O 
by sa mali konat' vo vybraných střediskách (ško
lách) v cykloch; ich tematika by malá byť určená 
po dohodě s ÚV MO (FO) a KV M O (FO) komi-
siou pre MO (FO) při JSMF. Realizáciu predná
šok by naďalej zabezpečovali pobočky J S M F . 

5. ČINNOST HLAVNÉHO VÝBORU J S M F 

A PREDSEDNÍCTVA HV J S M F 

Hlavný výbor J S M F ako najvyšší orgán 
J S M F v období medzi zjazdami sa v uplynulom 
období zišiel lOráz a na svojich schodzkach sa 
zaoberal predovšetkým 

— zabezpečováním plnenia uznesení zjazdu 
J S M F z roku 1969 a kontro lou plnenia týchto 
uznesení, 

— plánmi práce J S M F na jednotlivé roky, ich 
finanČným zabezpečením a ich plněním, 

— hodnotením činnosti J S M F v rokoch 1968 — 
1969, 

— otázkami súvisiacimi s novými stanovami 
JSMF, 

— přípravou zjazdov J S M F a JČSMF. 

Předsednictvo HV JSMF, ktoré ako výkonný 
orgán HV J S M F riadi prácu všetkých zložiek 
J S M F podlá schváleného plánu práce, sa zišlo 
v uplynulom volebnom období 20ráz. Na svojich 
schódzach predovšetkým 

— zabepečovalo realizáciu uznesení zjazdu 
JSMF, uznesení HV J S M F a plánov práce na 
příslušné roky (spresňovanie p lánov práce, 
prejednávanie přípravy a finančného zabezpe-
čenia jednotlivých, najma váčších podujatí 
a hodnotenie ich uskutočnenia; realizácia za-
hraničných stykov), 

— kontro lova lo (štvrtročne) plnenie plánu práce, 
— prejednávalo organizáciu, obsah a formy čin-
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nosti sekcií a pobočiek (Bratislava, Trnava, 
Zvolen) i komisií pri HV JSMF, 

— prejednávalo otázky súvisiace s novými stano
vami JSMF, 

— připravovalo program zasadnutí HV JSMF, 
— připravovalo zjazdy JSMF a JČSMF, 
— riešilo rózne iné otázky činnosti JSMF (za-

bezpečovanie financií na činnost', prijímanie 
a evidencia členov, členské příspěvky, odběr 
členského časopisu atď.). 

Předsednictvo HV JSMF sa zišlo na dvoch 
spoločných schódzach s predsedníctvom HV 
JČMF a ÚV JČSMF a prejednávalo na nich 

— postup při přípravě, program a organizáciu 
zjazdov JSMF, JČMF a JČSMF, 

— činnosť ústredných výborov MO a FO a pro
blémy súvisiace s olympiádami, 

— vytvorenie celoštátnych strešných orgánov 
sekcií, 

— zahraničně styky JČSMF, 
— hodnotenie členského časopisu Pokroky ma

tematiky, fyziky a astronomie. 

6. ČINNOST SEKCIÍ J S M F 

Do sekcií sa členovia JSMF združujú podlá 
svojich odborných záujmov a v rámci sekcií sa vy-
tvárajú podlá špecializácií ešte odborné skupiny. 
Organizačná výstavba sekcií JSMF v rokoch 1969 
až 1972 je opísaná v časti 1, o práci sekcií sa čias-
točne hovoří už v časti 2 správy. Boli to právě sek-
cie, ktoré v rámci JSMF napomáhali rozvoj ma
tematických a fyzikálnych vied a šírenie vědec
kých poznatkov z týchto vied medzi vědeckými 
a odbornými pracovníkmi. Výbory sekcií připra
vovali alebo aspoň prejednávali obsah podujatí 
s vědeckým zameraním ako sú konferencie, vě
decké semináře, letné školy. Usporiadali ich buď 
samy sekcie, alebo častejšie v spolupráci s poboč
kami JSMF a inými inštitúciami. 

Výbory Matematickej sekcie a Fyzikálnej ve-
deckej sekcie navrhli poriadať súťaže práč mla
dých vědeckých pracovníkov v matematike, resp. 
fyzike, vypracovali statuty týchto súťaží a starajú 
sa o ich priebeh. 

Výbor MS JSMF 

— realizoval myšlienku vydávania časopisu 
„Matematické obzory", ktorého prvé číslo už 
vyšlo a druhé číslo je v tlači, 

— vypracoval na požiadanie Ministerstva škol
stva SSR koncepciu vzdelávania učitefov ma

tematiky k modernizácii vyučovánia matema
tiky a zabezpečuje z poverenia MŠ SSR pří
pravu školitelov pre toto školenie učitelov, 

— bol v zastúpení JSMF spolu s pobočkami 
JSMF v Bratislavě, Košiciach a Zvolené spo-
luusporiadatelom spomienkových oslav 90. 
výročia narodenia akademika Jura Hronca 
v Gočove, ktoré boli spojené s otvorením pa-
mátnej izby v jeho rodnom dome a odhalením 
jeho památnej dosky (ktorú věnovala SAV). 

Výbor FVS JSMF připravuje akciu „Dni 
otvorených dveří" na fyzikálnych pracoviskách, 
ktorými chce jednak prispieť k prehíbeniu sty-
kov s priemyslom a jednak povzbudit' záujem do-
rastajúcej generácie o fyziku. 

Výbor FPS JSMF vypracoval a zaslal Mini
sterstvu školstva SSR memorandum o naliehavej 
potřebě obsadzovať funkčné miesta inšpektorov 
fyziky a o potřebě posilnit' obsadenie miest na 
VÚP a KPÚ fyzikmi. 

Z iniciativy výborov sekcií nadviazala JSMF 
užšie kontakty s vydavatelstvami matematickej 
a fyzikálnej literatury a s podnikom „Učebné 
pomócky" a usiluje sa o ovplyvnenie ich edičnej 
činnosti. 

Sekcie a ich odborné skupiny sú novým prv-
kom v JSMF, ale po troch rokoch ich činnosti 
možno konštatovať, že ich vytvorenie bolo prí-
nosom pre prácu JSMF. Výbory sekcií přispěli 
v rokoch 1969—1972 významnou mierou k obo-
hateniu obsahu i foriem činnosti JSMF, k roz-
vinutiu činnosti JSMF zameranej na vědeckých 
pracovníkov, najma mladších a k ich získaniu 
pre prácu v JSMF. 

V budúcom období bude třeba viac rozvíjať 
prácu odborných skupin v jednotlivých sekciách 
a vytvárať skupiny v pobočkách. Táto práca by 
mohla byť spojená s vědeckými seminármi a pri-
rodzene vyústit' v poriadanie letných škol k štu-
dovanej problematike. Súčasne však třeba jas-
nejšie vymedziť postavenie sekcií v organizačnej 
struktuře JSMF, najma ich vzťah k pobočkám, 
a vyriešiť otázku odběru členského časopisu člen-
mi fyzikálnej vedeckej sekcie. 

\ 
7. ČINNOST POBOČIEK J S M F 

Pobočky sú tradičnou organizačnou formou 
Jednoty. Členovia sa v nich združujú na územ-
nom principe. V pobočkách sa vedie evidencia 
členov JSMF a realizuje sa v nich podstatná časť 
činnosti JSMF, najma činnosť zameraná na stře-

163 



doškolských profesorov a učitelov matematiky 
a fyziky a činnost' súvisiacu s MO a FO. Podlá 
miestnych podmienok a odbornej zameranosti 
členov (výskumné pracoviská, vysoké školy; len 
středné a základné školy; spolupráca so školský
mi orgánmi a pod.) má činnost' v jednotlivých 
pobočkách rózny obsah a realizuje sa róznymi 
formami. Podrobnú informáciu o tom poskytuje 
tabulka 2; preto tu uvedieme k činnosti pobočiek 
len niektoré všeobecné poznámky. 

V rokoch 1969—1972 sa vědecká činnost' roz-
víjala intenzívně predovšetkým v bratislavskej, 
košickej a žilinskej pobočke JSMF, v ktorých sú 
kádrové dobré vybudované katedry matematiky 
a fyziky na vysokých školách a pracoviská vý-
skumných ústavov. Převážné v týchto pobočkách 
sa realizovali konferencie, kolokvia, vědecké se
mináře a přednášky. V usporiadaní samostatných 
vědeckých prednášok si najlepšie počíná poboč
ka bratislavská, kde pod vedením doc. dr. T. KA-
TRIŇÁKA sa v rámci Klubu vysokoškolských ma-
tematikov konajú každý druhý týždeň přednášky 
slovenských, českých i známých zahraničných 
matematikov. Pobočka využívá přítomnost' za
hraničných hostí univerzity alebo iných inštitúcií 
v Bratislavě a dojednává s nimi přednášky. 

Činnosti zamerané pre profesorov a učitelov 
matematiky a fyziky věnovali patričnú pozornost' 
v rokoch 1969—1972 najma pobočky v Žiline, 
Prešove a Zvolené, kde sa pravidelné poriadajú 
viacdenné školenia a cykly prednášok najma pre 
učitelov zákl. škol. Tejto činnosti by sa malá vě
novat' váčšia pozornost' aj v ostatných poboč
kách. V spolupráci s výbormi sekcií bude potřeb
né vypracovat' témy pre cykly prednášok k ak-

tuálnym problémom vyučovania matematiky 
a fyziky na středných a základných školách 
i k ďalšiemu vzdelávaniu profesorov a učitelov 
a postupné ich realizovat' v jednotlivých poboč
kách v spolupráci so Školskými orgánmi. Do-
siahla by sa tým váčšia efektivnost' v činnosti 
JSMF pre učitelov. 

Otázkám MO a FO věnovali patričnú pozor
nost' predovšetkým pobočky v Nitře, Zvolené, 
Žiline a Košiciach, kde sa pravidelné konali 
sústredenia úspěšných riešitelov a samostatné 
přednášky pre riešitelov v cykloch. Váčšina sa
mostatných prednášok bola k MO; pobočky, ale 
aj KV FO by mali věnovat' váčšiu pozornost' 
přenáškám k FO. 

Z organizačného hladiska si zasluhuje pozor
nost' pobočka JSMF v Bratislavě. Táto pobočka 
má najváčší počet členov (výše 600, tj. asi 42% 
všetkých členov JSMF); sú v nej silné zastúpené 
všetky skupiny členov (vedeckí pracovníci, uči-
telia vysokých, středných i základných škol, ma
tematici i fyzici, ktorí sa ďalej delia podlá špecia-
lizácií), z ktorých mnohí pracujú iniciativně alebo 
sa aspoň dožadajú činnosti pre svoju skupinu; 
prostredníctvom pobočky realizujú, najma fi
nančně, niektoré svoje podujatia aj výbory sek
cií, ktoré majú v Bratislavě svoje sídla. Toto 
všetko velmi sťažuje prehlad o práci pobočky 
a operativnost' riadenia jej činnosti, najma keď 
pobočka navýše nemá vhodné riešenú admini
strativu. Po vhodnom organizačnom přebudova
ní by bratislavská pobočka mohla vyvíjať ešte 
rozsiahlejšiu činnost' ako doteraz, pretože má 
dosť agilných členov, ktorí sa chcú angažovat' 
pre prácu v JSMF. 

Tabulka 2: PREHLAD ČINNOSTI JSMF V ROKOCH 1969-1971 PODLÁ POBOČIEK JSMF 

1969 1970 1971 Súhгn 
Pobočka Pobočka i 

A B c A ! B c A B c A B c 

Bratislava 132 241 3388 85 331 3097 63 358 3091 280 
1 

930 ! 9576 
Košice 50 145 1298 31 110 1108 47 200 1569 128 455 3975 

Nitra 70 86 2802 44 152 1343 87 136 4160 201 374 8305 
Prešov 36 55 1026 32 56 1024 37 126 1246 105 237 3296 

Trnava 92 99 1805 54 54 1718 60 60 1729 206 213 5352 

Zvolen 96 148 1892 70 109 1333 100 105 2154 266 362 5379 

Žilina 140 254 2840 90 225 2864 165 290 3482 395 769 9186 

Spolu 616 1028 15151 406 1037 12487 559 1275 17431 1581 3340 45069 
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Rast počtu členov JSMF v rokoch 1969-1972 
podlá pobočiek ukazuje tabulka: 

Počet členov 

Pobočka 
31. 12. 31. 12. 31. 12. 15.9. 

1969 1970 1971 1972 

Bratislava 432 485 553 621 
Košice 138 158 155 176 
Nitгa 48 56 76 116 

Prešov 50 73 72 76 
Trnava 72 75 82 100 
Zvolen 148 152 145 163 
Žilina 220 239 242 257 

Spolu 1108 1238 1325 1509 

Rozvrstvenie členstva JSMF podlá veku, 
aprobácie, typu pracovisk a a pohlavia je uvede
né v tabulke „Statistický prehlad členstva JSMF 
kl . januáru 1972",*) 

fyziky. Je předpoklad, že po doplnění komisie 
novými členmi sa práca komisie nanovo roz
běhne. 

Komisie pře MO a pre FO majú predovšet-
kým koordinovať činnosť pobočiek zameranú na 
pomoc súťažiacim. Vlastné súťaže organizujú 
ústředně, krajské a okresně výbory MO a FO. 
V týchto výboroch pracuj ú převážné cleno via 
JSMF a niektorí z nich sú tiež členmi komisií 
JSMF pre MO, resp. FO. Z róznych příčin, ale 
najma pre nevyjasněnost' kompetencie jednotli
vých zložiek komisie zatiar neplnia úspěšné svoju 
úlohu. Ťažkosti móže odstranit' len vydánie no
vých štatútov olympiád Ministerstvami škol
stva, o čo JSMF i JČSMF už niekolko rokov 
usiluje. 

Komisia pre zahraničné styky zabezpečovala 
prijímanie zahraničných hostí (program ich po
bytu, ich doprevádzanie atď.) a vysielanie členov 
JSMF do zahraničia (kvóty, správy o zahranič
ných cestách). Všetky zahraničné styky JSMF 
prejednávalo a schvalovalo předsednictvo JSMF 
a administrativně vykonával sekretariát JSMF. 

8. ČINNOST KOMISIÍ PRI HV J S M F 

V rokoch 1969-1972 boli pri HV JSMF usta
novené tieto stále komisie: 

1. terminologická komisia pre matematiku 
(předseda prof. dr. MEDEK) 

2. terminologická komisia pre fyziku (předseda 
prof. dr. GARAJ) 

3. komisia pře Matematickú olympiádu (před
seda dr. MORAVČÍK) 

4. komisia pre Fyzikálnu olympiádu (předseda 
Ing. KLUVANEC) 

5. komisia pre zahraničné styky (předseda v ro
koch 1969—70 prof. dr. DUBINSKÝ, v r. 1971 
doc. dr. ŠEDA, od r. 1971 dr. FOLTIN). 

Terminologická komisia pře matematiku vy
pracovala výkladový slovník hesiel zo školskej 
matematiky, ktorý odovzdala r. 1972 do tlače 
Slov. pedagogickému nakladatelstvu. 

Terminologická komisia pre fyziku v rokoch 
1969—1972 z róznych příčin nepokračovala na 
přípravě výkladového slovníka hesiel zo školskej 

9. ZAHRANIČNĚ STYKY J S M F V ROKOCH 1969 až 
1972 

JSMF udržuje prostredníctvom JČSMF za
hraničné styky s organizáciami matematikov, 
resp. fyzikov v Polsku, NDR, Maďarsku, Bul
harsku a v Juhoslávii, s ktorými má JČSMF do
hody o bezdevízovej výmene členov. V rámci tých
to dohod sa uskutočnili v r. 1969-1972 (do 30.6.) 
tieto zahraničné cesty: 

J S M F pгijala 

Vyslaní členovia členov 

Rok J S M F zahгaničných 
spoločností 

počet dní osôb dní 

1969 _ _ _ _ 
1970 7 49 — — 
1971 11 63 11 49 
1972 6 45 1 4 

*) Pozn. red.: V PMFA bude uveřejněný člá-
nok „Rozbor zloženia členstva JSMF" (podlá 
stavu k 1. 1. 1973) s touto tabulkou. 

V rokoch 1969-1972 (do 30. 6.) boli v rámci 
dohod JČSMF v zahraničí nasledujúci členovia 
JSMF (v zátvorke je počet dní): 
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r. 1970 v Polsku: doc. A. D U B E C (10), ing. J. 
OBOŇA (5), dr. I. BAJÁK (15), 

v Maďarsku: S. DUBNIČKA (5), P. PRE-
ŠNAJDER (5), doc. dr. M. PETRÁŠ C S C . 

(5), dr. L. BERGER (6), 

r. 1971 v Polsku: dr. A. DAVID (8), doc. A. D U 
BEC (7), dr. R. TELGÁRSKY, C S C . (7), 

A. HAŠČAK (4), 

v Maďarsku: doc. dr. E. Jucovič, CSc. 
(4), dr. L. BERGER (7), dr. J. KALUŽAY 

(11), dr. D. KRÚPA (4), dr. L. BÁLINT 

(5), 
v N D R : dr. J. MAĎAR, CSC. (3), dr. D . 

LEHOTSKÝ (3); 

r. 1972 v Poísku: dr. E. MAJERNÍKOVÁ, CSC. (5), 
v Maďarsku: dr. Š. MALINA (9), 
v N D R : doc. dr. E. Jucovič, CSc. (7), 

dr. M. HARTMANOVÁ, CSC. (9), 

v Bulharsku: prof. dr. C PALAJ (10), ing. 
J. DOUPOVEC (5). 

Z prostriedkov, ktoré v rokoch 1971 a 1972 
Jednotě poskytla SAV (prostredníctvom Komisie 
pre organizáciu vědeckých spoločností) na zahra
ničně styky, J S M F pozvala a jej hosťami boli tito 
matematici a fyzici: 

r. 1970 prof. P. TURÁNY (5), B. CSÁKANY (8), G. 

POLLÁK (8), I. PEÁK (8), L. MEGYESI (8), 

prof. J. SURÁNYI (5), doc. V. T. SoosovÁ 
(5) (všetci z Maďarska); 

r. 1971 dr. D. DALLMANN (4) a dr. W. JÁGER (4) 

z Rakúska, a prof. dr. A. BARLOTTI (6) 
z Talianska; 

r. 1972 prof. W. N. EVERITT (6) z Velkej Británie, 
prof. dr. T. TRACZYK (10) a doc. dr. J. 
PLONKA (10) z Poíska. 

Na podujatiach J S M F sa zúčastňovali aj za
hraniční odborníci, ktorých pozvala niektorá iná 
organizácia (napr. ústavy SAV, vysoké školy), 
pričom váčšina z nich na týchto podjatiach aj 
prednášala. Počet zahraničných účastníkov na 
podujatiach JSMF, resp. hostí v ČSSR na pozva-
nie JČSMF, v rokoch 1969-1972 bol nasledu-
júci: 

roku 1969 1970 1971 1972 

13 70 34 32 

V oblasti zahraničných stykov J S M F třeba 
predovšetkým 

a) doriešiť v spolupráci s orgánmi SAV a MŠ 

SSR financovanie bezdevízových stykov 
v rámci dohod J Č S M F so sesterskými organi-
záciami v socialistických štátoch, 

b) pokusit' sa o nadviazanie stykov so sovietsky-
mi matematikmi a fyzikmi, 

c) dbať na využitie výsledkov zahraničných ciest 
členov J S M F (správy o činnosti, bedesy, před
nášky atď.). 

10. EDIČNÁ ČINNOST J S M F v RQKOCH 1969 až 

1972 

J S M F sama nemá edičné právo (povolenie) 
a nevydává žiadne periodika, ale podiefala sa 
róznym spósobom na vydávaní 

a) členského časopisu Pokroky matematiky, fy
ziky a astronomie; 

b) Appendixu — přílohy Čs. časopisu pro fyziku 
A, určenej členom FVS oboch národných spo
ločností; oba časopisy vychádzajú vo vydava-
telstve ČSAV „Academia" v Prahe; 

c) zborníku Matematické obzory, ktorý vydává 
nakladatelstvo Alfa v Bratislavě; 

d) informačnej brožury (adresára) Fyzikálně vě
decké sekcie JČMF/JSMF; 

e) materiálov z 2. celoštátneho seminára o ab-
sorpcii ultrazvuku v pevných látkách (1970); 

f) zborníka z celoštátnej konferencie o vyučo
vaní stredoškolskej fyziky (1972); 

V rokoch 1969—1972 vydala J S M F k svojim 
podujatiam materiály: 

a) HAVEL V.: Tri kapitoly z incidenčně] geometrie 
(1969), 

b) HAVEL V.: Projektivně roviny I (1910), 
c) Materiály z I. konferencie slovenských mate-

matikov (1970), 
d) Materiály k III. konferencii slovenských ma-

tematikov (1971), 
e) Materiály z konferencie o didaktike fyziky ako 

vedeckej disciplíně (1970), 
0 pobočka J S M F v Žiline vydala dve čísla ne

periodického Spravodaja JSMF. 

V správě o činnosti tak velkej a vnútorne roz-
členenej organizácie, akou j e v súčasnosti J S M F , 
nebolo možné sa zmieniť o každom jednot livom 
čine či iniciativě k práci, ktorá sa prejavila v ro
koch 1969-1972 vo všetkých zložkách J S M F , 
ale najma v sekciách a pobočkách. Správa sa 
napr. viac zaoberá činnosťou sekcií, ktoré sú no
vými organizačnými strukturami J S M F , ale ne-
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hovoří sa v nej podrobnejšie o činnosti odbor
ných skupin pracujúcich v rámci jednotlivých 
sekcií, ani sa podrobnejšie neanalyzuje činnost' 
jednotlivých pobočiek. Obraz o ich činnosti si 
však možno urobit' z 2. a 4. časti správy a z tabu-
liek 1 a 2. 

Napriek neúplnému obrazu o Činnosti J S M F 
v rokoch 1969—1972, ktorý podává správa, 
možno činnost' J S M F v uplynulom období pova
žovat' za vermi dobru. Práca J S M F sa aktivizo
vala, objavili sa nové formy činnosti, ktoré pri-
tiahli do JSMT ďalších členov, najma z radov 
mladých vědeckých pracovníkov. J S M F sa 
v tomto volebnom období organizačně dobudo
vala (sekcie, sekretariát, evidencia členstva), boli 
schválené nové stanovy J S M F ako vedeckej spo-
ločnosti pri SAV. To všetko vytvára předpok lady 
pre jej ďalšiu úspešnú prácu. 

Jozef Janovic 

8. CELOSTÁTNÍ K O N F E R E N C E 
O VYUČOVÁNÍ MATEMATICE 
N A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
T E C H N I C K Ý C H A E K O N O M I C K Ý C H 

Konference se kona la ve dnech 11.—15. září 
1972 v rekreačním středisku Stavbař ve Velkých 
Karlovicích, okres Vsetín; rekreační středisko je 
majetkem n. p. Průmyslové stavby v Gottwa ldo
vě. Zájem o konferenci přesahoval kapacitní 
možnosti střediska, proto muselo dojít k redukci 
přihlášek. Složení konference: celkem 118 účast
níků (96 mužů, 22 žen), z toho 112 učitelů vyso
kých škol technických a ekonomických, 3 učitelé 
K U , 1 pracovník ČSAV, 1 zástupce SNTL a 1 
z oblasti průmyslu. ČSR byla zastoupena 86, 
SSR 32 účastníky. Zastoupení jednotlivých fa
kult: elektrotechnické 16 (8 z ČVUT Praha, 3 
z SVŠT Bratislava, 3 z VUT Brno, 2 z VŠT Ko
šice), stavební 17 (7 z ČVUT Praha, 7 z SVŠT 
Bratislava, 3 z VUT Brno), strojní 29 (7 z ČVUT 
Praha, 4 z SVŠT Bratislava, 6 z VUT Brno, 8 
z VŠSE Plzeň, 3 z VŠST Liberec, 1 z VŠT Koši
ce), jaderná a fyzikálně inženýrská 5 (ČVUT 
Praha), technologická 3 (VUT Brno se sídlem 
v Gottwaldově), chemickotechnologická 2 (SVŠT 
Bratislava). Zastoupení ostatních vysokých škol: 
3 z VAAZ Brno, 2 z VŠB Ostrava, 6 z VŠE Pra
ha, 3 z VŠE Bratislava, 5 z VŠCHT Praha, 

3 z VŠCHT Pardubice, 5 z VŠD Žilina, 2 z VŠLD 
Zvolen, 3 z VŠP Nitra, 5 z VŠZ Praha, 3 z VŠZ 
Brno. 

Na návrh 7. celostátní konference, konané ve 
dnech 18.—22. září 1971 v Mariánských Lázních, 
byla — mimo obvyklý program — hlavní pozor
nost věnována počtu pravděpodobnosti a mate
matické statistice. Dá le byla do programu opět 
zařazena Tribuna tvůrčí práce mladých matema
tiků. 

Program konference zajistila komise pro vy
učování matematice na vysokých školách tech
nických a ekonomických při J Č S M F (prof. V. 
PLESKOT, předseda, doc. B. BUDINSKÝ, tajemník, 
prof. A. APFELBECK, všichni z ČVUT Praha, J. 
CHAVKO, VŠT Košice, doc. KLÁTIL, VŠSE Plzeň, 
dr. T. KLEIN, VŠLD Zvolen, ing. F. KRIEGEL-
STEIN, ČVUT Praha, prof. V. MEDEK, SVŠT Bra
tislava, doc. J. RŮŽIČKA, VŠZ Praha, doc. S. 
ŠANTAVÁ, VUT Brno, dr. S. ŠMAKAL, VŠE Pra
ha, prof. A. URBAN, ČVUT Praha, J. VOŘÍŠEK, 
VŠE Praha). Technickou organizaci konference 
zajistila komise ve spolupráci s gottwaldovskou 
pobočkou J Č S M F a katedrou matematiky te
chnologické fakulty VUT v Brně se sídlem 
v Gottwa ldově prostřednictvím přípravného vý
boru, který pracoval ve složení: doc. L. NOVÁK, 
předseda, F . DUBČÁK, tajemník, B. DRÁPALA, 
všichni z VUT Brno (sídlo Gottwaldov), doc. 
B. BUDINSKÝ, dr. J. HOLENDA, VŠSE Plzeň, prof. 
V. PLESKOT. 

Účastníky konference uvítal předseda pří
pravného výboru doc. L. NOVÁK. P O něm se ujal 
slova proděkan technologické fakulty doc. VA
ŠEK (VUT Brno, sídlo Gottwaldov). Ve svém po
zdravném vystoupení zdůraznil velký význam 
širokých pracovních aktivů pro bezprostřední 
výměnu zkušeností a případnou korekci nastou
pených cest nebo hledání nových cest v rámci 
vědeckotechnické revoluce, v níž matematika má 
tak významné místo, že o tom dnes nepochybují 
ani odborníci z oblastí zdánlivě velmi vzdále
ných. Konferenci pozdravil také předseda ko
mise pro vyučování matematice na vysokých 
školách technických a ekonomických prof. V. 
PLESKOT, který vyjádřil přání, aby jednání byla 
p lodná a podnětná pro další práci při výchově 
nové technické inteligence. Na závěr slavnostní
ho zahájení bylo ustaveno a schváleno pracovní 
předsednictvo konference ve složení: prof. V. 
PLESKOT, předseda, prof. V. MEDEK, místopřed
seda, dr. S. ŠMAKAL, tajemník, B. DRÁPALA, F. 
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DUBČÁK, doc. J. KLÁTIL, doc. S. KOLDA, VŠCHT 

Pardubice, doc. B. KOLIBIAROVÁ, doc. D. 
KRAJŇÁKOVÁ, obe z SVŠT Bratislava, prof. F. 
K R Ň A N , VŠP Nitra, doc. L. NOVÁK, prof. O. 
OBŮRKA, VUT Brno, prof. M. PIŠL, ČVUT Pra
ha, doc. J. RŮŽIČKA, doc. J. SEDLÁČEK, ČVUT 

Praha, doc. S. ŠANTAVÁ. 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 

Pondělí 11. září dopoledne (předsedající prof. V. 
PLESKOT) 

Počet pravděpodobnosti 
RNDr. Z. Šidák, ČSAV Praha 

Přednášející podal přehled o současném stavu 
a problémech teorie pravděpodobnosti. Zabýval 
se v podstatě teorií náhodných (stochastických) 
procesů, které dnes tvoří hlavní náplň teorie 
pravděpodobnosti. Bylo uvedeno jejich formální 
rozlišení podle jejich pravděpodobnostních vlast
ností (procesy nezávislých veličin, Markovo vy, 
s nezávislými přírůstky, stacionární). Dále po
jednal Z. Šidák o některých aktuálních problé
mech, jakými jsou např. problémy konvergence, 
překračování bariér, regulace apod., a konečně 
o některých speciálních oblastech, jako je teorie 
front, teorie informace a náhodné pole. 

Je nutno vysoce ocenit iniciativu Z. Šidáka, 
který se přednášky ujal, když se teprve v místě 
jednání zjistilo, že původně sjednaný referent se 
konference nezúčastní. Přednáška Z. Šidáka mě
la úspěšný průběh a živý ohlas. 

Pondělí 11. září odpoledne (předsedající prof. V. 
MEDEK) 

Matematická statistika 
RNDr. Z. Šidák, ČSAV Praha 

V úvodu byly nastíněny základní úkoly mo
derní matematické statistiky v Neymanově-Pear-
sonově pojetí (bodové a intervalové odhady, tes
tování hypotéz). 

Jako dvě vedoucí ideje v současných směrech 
byly uvedeny a rozebrány: 1. Vývoj, který směřu
je k přiměřenější analýze reality. Tento vývoj vedl 
ke studiu robustnosti, neparametrických metod, 
mnohorozměrných problémů a statistických pro
blémů náhodných procesů. 2. Vývoj, který má 
lépe vyhovět požadavkům praxe a vede k vytvo

ření sekvenční analýzy a teorie rozhodovacích 
funkcí. 

V závěru promluvil Z. Šidák o otázkách ko
existence různých filosofickologických směrů 
(Neymanův-Pearsonův, Waldův, Bayesův). 

Matematická statistika v ekonomické oblasti 
doc. J. Likeš a ing. J. Hátle, oba VŠE Praha 

Referát se zabýval otázkami výuky počtu 
pravděpodobnosti a matematické statistiky na 
československých ekonomických vysokých ško
lách a také možnostmi a efektivností aplikací 
těchto disciplín v ekonomii. 

V prvé části byl uveden vývoj a současný stav 
výuky na jednotlivých fakultách a studijních 
směrech VŠE. Zvláštní pozornost byla věnována 
studijnímu směru ekonomicko-matematické vý
počty, který připravuje specialisty v oboru mate
matických a statistických metod v ekonomii, dále 
pak problémům postgraduálního studia statisti
ky a návaznosti dalších kursů na počet pravděpo
dobnosti a matematickou statistiku. Byla podána 
také informace o výuce těchto disciplín po studij
ní přestavbě, která má být zahájena ve škol. roce 
1972/73. 

V druhé části poukázal J. Hátle nejprve na 
některé zvláštnosti při použití statistických me
tod v ekonomii a podal přehled ekonomických 
a technickoekonomických oblastí, v nichž se tyto 
metody používají, spolu se stručným popisem 
metod a jejich vhodnými modifikacemi. Zdůraz
nil, že význam těchto metod je v ekonomii stále 
více uznáván a jejich použití se rozšiřuje. 

Úterý 12. září dopoledne (předsedající doc. L. 
NOVÁK, VUT Brno; doc. D . KRAJŇÁKOVÁ, SVŠT 
Bratislava) 

Aplikace matematické statistiky 
doc. J. Sedláček, ČVUT Praha 

Přednášející diskutoval obecnou problemati
ku aplikací matematické statistiky a konfrontoval 
ji jak s potřebami našeho průmyslu, tak se sou
časným stavem výuky na technických fakultách 
našich vysokých škol. Pro ilustraci zvolil několik 
obecnějších technických a technickoekonomic
kých úloh, na nichž objasnil způsob jejich formu
lace i vhodnou volbu symbolického zápisu, který 
by umožňoval vlastní řešení předložené úlohy, 
vedl k zobecňování získaných výsledků řešení 
a jejich využití v technické a průmyslové praxi. 
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Celostátní konference o vyučování matematice na vysokých školách technických a eko
nomických mají už svou tradici. Podrobnou zprávu z loňské osmé konference doplňu
jeme aspoň skromným obrázkovým materiálem. Ukazuje, že zájmu účastníků o pro
jednávané otázky nestačily konferenční místnosti a že diskuse pokračovaly ještě 
v „kuloárech". 

Devátá konference bude uspořádána letos v září na Slovensku. Její přípravou a orga
nizací je pověřena pobočka ve Zvoleni. 

^ J ^ ^ . v Ч ^ 



Na jednom příkladě (řešení spolehlivosti mecha
nických systémů) ukázal J. Sedláček, že jeden 
a týž problém lze řešit v několika značně rozdíl
ných variantách, determinovaných v podstatě 
schopnostmi, jak klást otázky a jak na základě 
těchto otázek formulovat úlohy, jež mají být řeše
ny, aby je bylo možno zodpovědět. 

Dále specifikoval profil absolventů technic
kých oborů z hlediska aplikované matematické 
statistiky a požadavků průmyslu nebo jednotli
vých technických oborů. 

Výuka matematické statistiky 
na technických oborech 
doc. J. Machek, KU Praha 

Na řadě vysokých škol technického směru 
jsou pravděpodobnost a matematická statistika 
součástí studijního programu; je ovšem otázka, 
zda jsou tyto disciplíny vždy vhodně chronolo
gicky zařazeny. 

Za hlavní cíle výuky pravděpodobnosti a ma
tematické statistiky J. Machek označil: 1. Naučit 
studenty rozeznat statistické a pravděpodobnost
ní problémy v oboru se vyskytující a posoudit 
správnost a vhodnost jejich formulace. 2. Vybu
dovat pevný základ statistického uvažování. 
3. Pro typy statistických úloh, které se v daném 
oboru často vyskytují, naučit i technice řešení, 
u méně běžných úloh dát základ, s nímž by bylo 
možno dané úlohy zvládnout samostatným stu
diem nebo který by aspoň umožňoval dorozu
mění mezi technikem a statistikem specialistou. 

K dosažení těchto cílů — a také k tomu, aby 
studenti ocenili užitečnost statistiky a pravděpo
dobnosti — je třeba, aby kurs statistiky byl spjat 
co nejtěsněji s problematikou příslušného oboru, 
příklady by proto měly mít tematiku studentům 
důvěrně známou a tím i přitažlivou. Podobně or
ganizovaný kurs statistiky je však možno zařadit 
až v tom ročníku, ve kterém studenti znají již 
dostatek pojmů a problémů svého vlastního 
oboru. 

Výuka počtu pravděpodobnosti 
na elektrotechnické fakultě ČVUT 
prof. J. Fábera a RNDr. J. Havrda 

Referující J. Havrda uvedl nejprve, do jaké 
míry využívají odborné katedry FEL ČVUT 
počtu pravděpodobnosti v rámci své působnosti. 
Využívá se statistického vyhodnocování výsledků 
měření, statistické kontroly jakosti výroby, sta

cionárních stochastických procesů, statistické 
teorie rozhodování, pravděpodobnost se aplikuje 
v teorii spolehlivosti, Markovovy procesy v teorii 
hromadné obsluhy, metodami Monte Carlo se 
studuje vliv tolerancí součástí na parametry sou
stavy, stejných metod se užívá i při modelování 
udržovatelných systémů a telefonního provozu. 

V souvislosti s obsahovou přestavbou studia 
na fakultě byl počet pravděpodobnosti zařazen 
do základního studia ve 3. ročníku. J. Havrda 
informoval pak přehledně o náplni kursu, o ho
dinových dotacích a také o některých potížích, 
s nimiž se v průběhu kursu setkávají. 

Úterý 12. září odpoledne: Tribuna tvůrčí práce 
mladých matematiků (TMM) 

1. skupina (předsedající doc. S. KOLDA, 
VŠCHT Pardubice) 

Ekvivalence jedné třídy počátečních úloh 
a Volterových integrálních rovnic (J. Crha, 
ČVUT Praha) 
Rozložení hodnot meromorfních funkcí 
a jejich derivací (dr. A. Klíč, ČVUT Praha) 
O kategoriální stejnosměrnosti některých 
matematických vět a konstrukcí 
(P. Pták, ČVUT Praha) 
Jisté transformace lineárních homogenních 
diferenciálních systémů ve vztahu 
k diferenciálním rovnicím 
(dr. J. Suchomel, VUT Brno) 

2. skupina (předsedající doc. L. NOVÁK, VUT 
Brno) 

Křivka skutečného obrysu (dr. A. Mojžíš) 
Automorfizmy jednej triedy konfigurácií 
(M. Kopas, VŠT Košice) 
Kinematická projektivní geometrie 
(M. Dubská, ČVUT Praha) 

Zdařilý průběh TMM opravňuje, aby byla 
zařazena i do programu příští konference. Gott-
waldovská pobočka JČSMF nabídla, že referáty 
těch účastníků TMM, kteří projeví zájem, budou 
pojaty do sborníku, který pobočka připraví 
a vydá. 

Středa 13. září dopoledne (předsedající doc. B. 
KOLIBIAROVÁ, SVŠT Bratislava; doc. J. KLÁTIL, 
VŠSE Plzeň) 

Metoda sítí 
RNDr. J. Kafka, ČVUT Praha 

Přednášející rozvedl metodu sítí především po 
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stránce teoretické, o jejím praktickém využití se 
zmínil jen stručně. 

Numerická matematika v postgraduálním 
studiu 
doc. I. Marek, UK Praha 

J. Marek seznámil účastníky konference se zá
kladními údaji o postgraduálním kursu pořáda
ném na M F F U K : organizace, systém výuky, 
způsob provádění cvičení, stručný obsah před
náškových cyklů, zajištění literárních zdrojů 
apod. 

Dále se zmínil o požadavcích na předběžnou 
úroveň účastníků kursu a upozornil na možnost 
využití některých teorií vykládaných v základ
ních kursech na školách technického směru, 
zvláště pak na některé moderní metody řešení 
praktických úloh, jako např. metoda konečných 
prvků. Obecné poznatky a zkušenosti získané 
s organizací postgraduálního kursu jsou velmi 
dobré. 

Numerická matematika na VŠST v Liberci 
RNDr. M. Nekvinda 

V teorii je na základě Banachovy věty o pev
ném bodu studována obyčejná diferenciální rov
nice, soustava lineárních algebraických rovnic, 
teorie lineárních diferenčních rovnic, které se 
využívá při výkladu Bernoulliho metody a v ana
lýze šíření chyb při řešení diferenciálních rovnic. 
Banachovy věty o pevném bodu se dále využije 
v teorii chyb, kde se zkoumá šíření chyb při vý
počtech prováděných v pohyblivé čárce. 

V kursu jsou probírány tyto metody: Newto
nova, Bernoulliho, Bairstowova, Gaussova 
a Jordánova eliminace a jejich varianty, prostá 
iterace, metoda Gaussova-Seidelova, metoda 
relaxační, někdy i relaxace s parametrem, inter
polace, numerické derivování a integrování, me
tody typu Rungeho-Kutta, Adamsovy, dále pak 
metody diferenční a metoda sítí pro jednoroz
měrnou okrajovou úlohu. 

M. Nekvinda se dále zmínil o numerických 
metodách a využití počítačů. 

Středa 13. září odpoledne — zasedání sekcí 

1. S e k c e e l e k t r o t e c h n i c k ý c h f a k u l t 
(předsedajícíprof M. Pišl, ČVUT Praha) 

2. S e k c e . s t r o j n í c h f a k u l t (předsedající 
doc. S. Šantavá, VUT Brno) 

V sekci byly předneseny referáty: 

Průzkum stavu výuky matematiky ve cviče
ních na VŠT v Brně se zřetelem na možnosti 
zefektivnění cvičení 
(RNDr. Rudolf Grepl, V A AZ Brno) 
Strojové zkoušení v matematice 
(J. Šrubař, VŠST Liberec) 
Obsah výuky pravděpodobnosti 
a matematické statistiky na VAAZ v Brně 
(J. Kropáč, VAAZ Brno) 

3. S e k c e s t a v e b n í c h f a k u l t (předsedající 
Š. Chalachan, S VŠT Bratislava) 

V sekci byl přednesen referát: 

Poznámky k vyučovaniu teorie pravděpodob
nosti a matematickej statistiky na vodohospo
dářských smeroch stavebných fakult 
(RNDr. M. Krištak, S VŠT Bratislava) 

4. S e k c e V Š E , VŠB, V Š C H T , V Š D , 
V Š L D , VŠP, V Š Z a s p ř í z n ě n ý c h f a k u l t 
(předsedající doc. J. Růžička, VŠZ Praha) 

V sekci byl přednesen referát: 

Výuka logiky na Vysoké škole ekonomické 
(I. Stejskalová, VŠE Praha) 

Jednání v sekcích probíhala podle obvyklého 
programu, v diskusi si účastníci vyměnili zkuše
nosti z pedagogické práce hlavně po stránce ob
sahové. Bylo konstatováno, že význam počtu 
pravděpodobnosti a matematické statistiky ros
te, a tam, kde se to dosud nestalo, je třeba mít 
tuto skutečnost na zřeteli. Náměty zásadního 
významu byly pojaty do závěrečného usnesení 
konference. 

Čtvrtek 14. září dopoledne (předsedající prof. 
F. K R Ň A N , VŠP Nitra; prof. O. OBŮRKA, V U T 
Brno) 

Ideová výchova v matematice 
(doc. F. Dušek, ped. fak. Liberec) 

Referát byl programován jako úvodní na .pon
dělí 11. září. F. Dušek se pro náhlé onemocnění 
omluvil, referát však zaslal poštou, takže účast
níci konference jej vyslechli v autorském znění 
(četl R N D r . F. Jirásek, ČVUT Praha). 

• Nejprve polemizoval F. Dušek s názorem, že 
matematika je nadtřídní. Vyložil ideové půso
bení matematiky v učebně výchovném procesu 
a zdůraznil také její ideové aspekty v oblasti filo
sofie, která z ní čerpá své argumenty (ať už jde 
o filosofii materialistickou či idealitstickou). 
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O morální profil člověka v socialistické spo
lečnosti bude nutno svádět nové a nové zápasy, 
a poněvadž — podle některých autorů — bude 
„příští válka bitvou matematiků", vyvstává tím 
silněji před učiteli matematiky mravní povinnost, 
aby současně s matematickými vědomostmi pro
nikalo do myslí posluchačů socialistické uvědo
mění, které by je vedlo k práci pro blaho celé 
socialistické společnosti. 

ního plánu MŠ SSR. V. Medek jako odpovědný 
řešitel úkolu navrhl globální plán výzkumu, který 
rozvrhl do tří etap. Dále vytvořil řešitelské ko
lektivy z hlediska dané problematiky a zaměření 
fakult. Později došlo k nadějnému jednání s ředi
telem Pedagogického ústavu J. A. Komenského 
prof. B. Kujalem a doc. Výšinem o zařazení 
úkolu do státního plánu, které má být v nejbližší 
době úspěšně uzavřeno. 

Matematický profil absolventa gymnasia 
r. 1973 
doc. J. Výšin, KU Praha 

Hlavním obsahem přednášky byl autokritický 
program, který jistá skupina „distributorů" (ma-
tematiků-pedagogů) nabízí r. 1973 s perspektivou 
pro budoucnost. 

Přednášející podrobil kritice minulou „etapu 
komentářů", které měly být impulsem k jisté 
modernizaci spíše obsahu než metod, a potom 
uvedl přehled učiva po obsahové stránce i s pří
slušnými perspektivami. Řada otázek zůstává 
dosud neřešených. Jako hlavní zásadu zdůraznil 
J. Vyšín rozvíjení problémového vyučování a po
sílení algoritmické stránky a tím i „kultury počí
tání". 

Účastníci konference obdrželi podrobný syla
bus, v němž jsou uvedeny všechny realizované 
nebo uvažované změny v obsahu i pojetí matema
tiky na gymnasiích. Informativní zpráva o před
nášce nedovoluje podrobný výčet; širší matema
tická veřejnost by však měla být s novou koncep
cí nějakým způsobem seznámena. 

Vědecko-výzkumný úkol 
o výuce matematiky na VŠT 
prof. V. Medek, S VŠT Bratislava 

Z hlediska současného světového trendu 
v rozvoji techniky dojde nutně k novému vyme
zení profilu absolventa VŠT. Požadavky z mate
matiky a deskriptivní geometrie, které předklá
dají odborné katedry a praxe neustále rostou 
a mění často i svůj obsah. Na podnět V. Medka 
vzniklo proto na 7. celostátní konferenci v Ma
riánských Lázních usnesení, aby problematika 
vyučování matematice na vysokých školách tech
nických a ekonomických byla řešena ve formě 
vědeckovýzkumného úkolu, který by byl zařazen 
do státního plánu. V. Medkovi, který se realizace 
tohoto usnesení iniciativně ujal, se podařilo za
řadit zmíněný vědeckovýzkumný úkol do resort-

Čtvrtek 14. září odpoledne: Výlet na Soláň 

Po návratu byl uspořádán společenský večer. 
Obě akce přispěly k navázání a prohloubení ne
formálních vztahů mezi matematickými vysoko
školskými pracovišti v ČSSR. 

Pátek 15. září dopoledne: Závěr konference 
(předsedající prof. V. PLESKOT, ČVUT Praha) 

Závěrečné zasedání zahájil prof. V. PLESKOT. 
Seznámil plénum s tím, že pracovnímu předsed
nictvu byla předána řada námětů a návrhů, které 
budou využity při přípravě a organizaci příští 
konference. Zvláště bude" pamatováno na větší 
prostor k diskusi, aby mohlo dojít k výměně 
zkušeností nejen po stránce obsahové, ale i me
todické. 

Dále ocenil úspěšný průběh konference jak po 
stránce organizační, tak i obsahové, a projevil 
v této souvislosti velké uznání doc. L. NOVÁKOVI, 
F. DUBČÁKOVI a všem spolupracovníkům z pří
pravného výboru i pracovního předsednictva. 

Dr. S. ŠMAKAL přednesl pak návrh usnesení, 
které bylo jednomyslně schváleno. 

Stanislav Šmakal 

USNESENÍ 

8. celostátní konference JČSMF o vyučování 
matematice na vysokých školách technických 
a ekonomických konstatovala, ze byla ve všech bo
dech splněna usnesení 7. celostátní konference, 
a přijala tato usneseni'. 

1. Konference projednala otázku politické angažo
vanosti matematiků vyučujících na vysokých 
školách a zdůraznila její význam při výchově 
mladých inženýrských kádrů. 

2. Hlavní tematický záměr „objasnit současný 
stav vědních disciplín — pravděpodobnost a ma
tematická statistika — s výhledem na jejich 
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perspektivní rozvoj" byl úspěšně splněn. Sou
časně byly projednány didaktické otázky při 
výuce těchto disciplín na vysokých školách. 

3. Zasedání, které proběhlo v sekcích fakult (elek
trotechnické, strojní, stavební a ostatní) se opět 
ukázalo jako plodné k výměně zkušeností. Se
tkání v sekcích přispívají k zkvalitnění pedago
gické a vědeckovýzkumné práce na oborově pří
buzných fakultách. 

4. Konference předpokládá, že katedry matemati
ky na všech vysokých školách technických 
a ekonomických v ČSSR poskytnou aktivní 
podporu a pomoc při řešení vědeckovýzkumného 
úkolu: „Cíl, obsah a metody vyučování matema
tice na vysokých školách technických a ekono
mických." 

5. Konference doporučuje české a slovenské komisi 
pro vědecké hodnosti ustavit školicí pracoviště 
s právem udělovat vědecké hodnosti kandidátů 
věd pro obor teorie vyučování matematických 
disciplín na vysokých školách technických 
a ekonomických při některé vysoké škole tech
nické. 

6. Konference konstatuje úspěšný průběh Tribuny 
tvůrčí práce mladých matematiků a doporučuje 
její zařazení na příští konferenci. 

7. Konference pověřuje pobočku JČSMF v Gott
waldově, aby zajistila vydání sborníku z této 
konference. 

8. Jednání na 8. konferenci potvrdilo nutnost ko
nání těchto aktivů a doporučuje, aby se 9. konfe
rence konala v příštím roce. Vedle obvyklého 
programu bude obsahem jednání teorie množin 
a matematická logika. Komise ÚV JČSMF po
věřuje pobočku JSMF ve Zvoleni organizačně 
zajistit její konání. 

9. Účastníci konference doporučují komisi ÚV 
JČSMF uvažovat o účasti pozvaných zahranič
ních odborníků na příštích konferencích, zejmé
na ze zemí RVHP. Zároveň doporučuje, aby 
naši pracovníci byli vysíláni na mezinárodní 
konference s obdobnou tematikou. 

SPRÁVA O IV. K O N F E R E N C I I 
SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV 

IV. konferencia slovenských matematikov sa 
konala v dňoch 1 . - 3 . dec. 1972 v zotavovni 

R O H „Slovenské národné povstanie" v Jasnej 
pod Chopkom. Zúčastnilo sa jej 15 učitelov ZDŠ, 
11 profesorov středných škol, 84 pracovníkov 
vysokých škol a ústavov SAV a 18 pracovníkov 
iných inštitúcií, spolu 128 účastníkov. 

Pretože tohto roku sa nekonalo valné zhro-
maždenie Matematickej sekcie J S M F (koná sa 
každý druhý rok), bol program konferencie 
hlavně odborného charakteru. Počas konferencie 
sa vsak uskutočnila schódza výboru Matematic
kej sekcie J S M F a redakčnej rady Matematic
kých obzorov. 

Konferenciu otvoril předseda MS J S M F prof. 
MEDEK 1. decembra 1972 ráno. Doobeda sa ko
nali dve odborné přednášky pozvaných predná-
šatelov. T. SALÁT prednášal o niektorých výsled-
koch aditívnej a multiplikatívnej teorie čísel, E. 
FRANTÍKOVA hovořila o metodike riešenia niekto
rých prikladov z textu J. VYŠÍNA: Úvod do množi-
novej matematiky pre 6. roč. ZDŠ. 

Poobedie prvého dňa bolo věnované krátkým 
přihlášeným referátom. Tie boli přednesené 
v dvoch sekciách: pedagogickej a odbornej. V od-
bornej sekcii informovali váčšinou mladí mate
matici o svojich póvodných výsledkoch (Š. JEN-
DROI:: O symterických trojvalentných mnohoste-
noch, L. NIPPEL: O rozklade hypergrafu na fakto
ry o daných priemeroch, Š. KULCSÁR: O jednom 
novom parketovacom probléme v euklidovskej ro
vině, J. KOMORNÍK: Konštrukcia charakteristic
kých zobrazení Hopfových fibrácií, J. DRAVECKÝ: 
Niektoré zovšeobecnenia pojmu meratelnej funk-
cie, V. ĎURIKOVIČ: O istých úlohách pre kvazili-
neárne diferenciálně systémy parabolického typu, 
R. F R I C : Konvergenčné grupy). Okrem toho in
formoval A. K U F N E R o prácach pražského semi-
nára z teorie funkcií reálnej premennej. 

1. decembra večer sa konala prvá časť zasa-
dania výboru Matematickej sekcie J S M F 
a schódza redakčnej rady Matematických obzo
rov. 

2. decembra doobeda odzneli ďalšie dve od
borné přednášky pozvaných prednášatelov: Geo
metrické transformácie na ZDŠ (prednášal M. 
JELÍNEK), Na čo je dobrá algebra v moder nej tech-
nike (Š. SCHWARZ). 

Poobede boli slavnostně vyhlášení víťazi sú-
ťaže vědeckých práč mladých matematikov v ro
ku 1972, ktorí potom referovali o svojich prá
cach, za ktoré boli odměnění. I. cenou bol odmě
něný J. SMÍTAL Z Bratislavy, III. cenou J. FIAMČÍK 
Z Prešova. 
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Potom sa konala druhá časť zasadania výboru 
MS JSMF, na ktorej sa zúčastnili aj hostia z ÚV 
J Č S M F a z výboru MVS J Č M F . 

Konferencia bola ukončená dňa 3. decembra 
1972 ďalšími dvomi odbornými přednáškami: 
Vlastně čísla nezáporných matic (M. FIEDLER), 
Afinně schémy a predschémy (J. ČIŽMÁR). 

IV. konferencia slovenských matematikov 
umožnila tak ako po iné roky stretnúť sa a pre-
diskutovať svoje aktuálně problémy širokému 
kruhu matematikov, a to pracovníkom vysokých 
škol a výskumných ústavov aj pedagógom zo 
středných a základných škol. Odborný program 
bol dobré zvolený a vyvážený. Dve přednášky 
boli metodického charakteru (JELÍNEK, FRANTÍ
KOVA), ostatné odborného, pričom ich přístup
nost' siahala od prednášok elementárneho cha
rakteru (SALÁT, SCHWARZ) po přednášky Spe
ciálně podávajúce najnovšie výsledky (FIEDLER) 
a vyžaduj úce dosť vysokú matematickú erudíciu 
(ČIŽMÁR). S krátkými referátmi vystúpili mladí 
matematici, ktorým tak bolo umožněné prezen
tovat' sa matematickej veřejnosti a získať skúse-
nosti. 

Vcelku možno povedať, že konferencia bola 
velmi užitočná a splnila svoj ciel. Potvrdilo sa 
takto, že koncepcia konferencií, ktorá bola vy
pracovaná Matematickou sekciou JSMF, j e 
správná a že bude užitočné usporiadať ich v rov-
nakej formě i naďalej. 

Pavol Brunovský 

ČINNOST POBOČKY J Č M F 
V O L O M O U C I V R. 1972 

V roce 1972 uspořádala pobočka J Č M F 
v Olomouci 32 akcí s velmi rozmanitou náplní 
a pro nejrůznější zájemce od žáků ZDŠ až po 
vědecké pracovníky v matematice a fyzice. 

K nejvýznamnějším akcím pobočky patří kon
ference na téma Postavení fyziky v komunistické 
výchově, která se konala 30. srpna za účasti více 
než 200 pracovníků z kateder fyziky vysokých 
škol, K P Ú a výzkumných ústavů z ČSR i SSR 
a středoškolských profesorů fyziky ze severomo
ravského kraje. Kromě hlavních referátů F . 
LÓNA ( Význam ideologického působení ve vyučo
vání), A. POLÁŠKA (Pojem komunistické výchovy), 
J. VAŇKA (K pojmu vědecký světový názor) a J. 
F U K Y (Postavení fyziky v komunistické výchově) 

bylo na konferenci předneseno dalších osm sdě
lení k aktuálním otázkám ideově politické vý
chovy ve výuce fyziky. 

Dalšími závažnými akcemi pobočky byly letní 
školy pro středoškolské profesory matematiky 
a pro učitele fyziky ZDŠ. 

Letní škola pro středoškolské profesory ma
tematiky se konala ve dnech 3. až 6. července 
v Přerově a jejím tématem byla modernizace vy
učování matematice. V letní škole přednášeli 
členové pobočky: M. LAITOCH (Základní pojmy 
funkcionální analýzy), R. HORÁČEK (Vyučování 
matematice na školách II. cyklu ve šk. roce 
1972/73); M. ZEDEK (Vybrané kapitoly z moderní 
školské matematiky), K. BENEŠ (Analogový počí
tač APŠ), J. VORÁČEK (Geometrie konvexních 
množin a jejich užití) a J. JACHANOVÁ (Úvod do 
nomografie). 

Letní školy pro učitele fyziky ZDŠ se konaly 
ve dnech 23. až 25. srpna 1972 na pedagogické 
fakultě U P a byly věnovány jednak novému po
jetí vyučování fyzice na ZDŠ, jednak matematice 
pro učitele fyziky, kteří se připravují k PGS. 
V letních školách přednášeli s. PLISKA, KUBÍČEK, 
BLAŤÁK a KOPECKÁ. 

V činnosti pokračovaly také dva vědecké se
mináře — z optiky a z didaktiky fyziky. V optic
kém semináři referovali: M. KŘÍŽEK, Teorie 
a technika rytí difrakčních mřížek (11. 1.); J. 
KEPRT, Přípustné aberace při zobrazení složeným 
světlem (11. 4.); J. KOPEČNÝ, Měření stupně kohe
rence laserového svazku (2. 5.); M. FRANCON, 
Francie, Interference v rozptýleném světle, její 
použití k měření malých posuvů a k uložení in
formací do paměti (19. 5.); A. M I K Š , Metody ho-
lografické mikroskopie (6. 6.); V. LACHNO, SSSR, 
Modelování opticko-koherentních měření (20. 6.); 
M. ROUSSEAU, Francie, Pokroky v holografii a vy
učování optice ve Francii (2. 10.). 

V semináři z didaktiky fyziky přednášeli: O. 
LEPIL, Zkušenosti z pobytu v SSSR (30. 3.); D. 
TOLLINGEROVÁ, Prevence výkonu (8. 6.); M. BED
NAŘÍK, Konstrukce didaktického testu s vícenásob
nou odpovědí (28. 11.); M. ŠIROKÁ, Rozbor jedné 
úlohy didaktického testu (28. 11.). 

Skupina matematické vědecké sekce uspořá
dala přednášku Z. NÁDENÍKA, Nerovnosti pro 
prostorové křivky (4. 12.) a pro učitele matema
tiky a fyziky přednášeli: O. LEPIL, Polytechnický 
princip ve vyučování fyzice (31. 10); Z. M I K U L Í K , 
Řešení rovnic a nerovností množin (21. 11.); J. 
FUKA, Dualismus vlna— částice ve vyučování fyzice 
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na středních školách (13. 12.) a M. ZEDEK, Mate
matizace současně vědy (13. 12.). 

Velmi obsáhlá byla činnost v rámci matema
tické a fyzikální olympiády. Vedle instruktáží 
pro učitele byla uspořádána řada zdařilých semi
nářů pro řešitele všech kategorií MO i FO. Téma
tem seminářů byla nejen metodika řešení úloh, 
ale i zajímavé problémy matematiky a fyziky, 
fyzikální demonstrace a exkurze na pracoviště 
přírodovědecké fakulty U P v Olomouci. O vel
kém zájmu středoškoláků o tyto akce svědčí prů
měrná návštěva 50 až 60 studentů na jednom se
mináři. Na organizaci těchto akcí se podíleli 
s. TRÁVNÍČEK, MACHALA, ZEDNÍK a KRUTSKÝ 

pro MO a s. BEDNAŘÍK, ŠIROKÁ, KUPKA a ZÁ-

HEJSKÝ pro F O . 

Svoji tradici si již vytvořil kroužek mladých 
matematiků, jehož pravidelné schůzky navštěvují 
žáci ZDŠ. V kroužku se žáci seznamují se základ
ními pojmy teorie množin, s řešením úloh po
mocí Vennových diagramů, s pojmy kartézský 
součin a relace atd. Kroužek má dvě oddělení, 
v jejichž vedení se střídali A. FRANĚK, R. ŽENČÁ-
KOVÁ, F . ZAPLETAL, F. DVOŘÁK a L. ZELINA. 

V sjezdovém roce 1972 proběhly dvě členské 
schůze pobočky. Na první, která se konala 16. 3., 
byli zvoleni delegáti sjezdu a jejich náhradníci. 
Na druhé schůzi dne 14. 12. byla přednesena 
zpráva o sjezdu a předseda pobočky předal sjez
dová vyznamenání, která obdrželi tři členové po
bočky. Obě členské schůze byly doplněny odbor
nými přednáškami, které přednesli J. KVAPIL 
(Základy holografie) a P. VOPĚNKA (Některé 
aspekty současného rozvoje matematiky). 

Oldřich Lepil 

III. BRNĚNSKÁ K O N F E R E N C E 
O VYUČOVÁNÍ M A T E M A T I C E 

Matematická pedagogická sekce J Č S M F za
řadila do plánu akcí na r. 1972 informativní 
konferenci o problematice přechodu studentů ze 
středních škol na vysoké školy. O organizační 
zajištění konference byli požádáni pracovníci 
brněnských škol a výbor pobočky; přípravný vý
bor pracoval ve složení: prof. BREJCHA (předse
da), doc. SEKANINA (místopředseda), dr. HÁJEK 

(tajemník), dr. MALÁČ, dr. Ř Í H A , inž. SKOPAL, 

dr. ŠEDIVÝ, prof. VYORAL. 

Stručný název „III . brněnská konference 
o vyučování matematice" vyjadřuje záměr MPS 
pokračovat v tradici informativních konferencí 
pořádaných v Brně v letech 1964 a 1968. První 
z nich poskytla účastníkům soubor informací 
o začínající modernizační přestavbě školské ma
tematiky v zahraničí a připravila půdu pro po
kusné vyučování u nás. Druhá konference se 
zabývala otázkami rekonstrukce středoškolské 
matematiky a předcházela zahájení systematické 
experimentální výuky na středních školách. 
Třetí brněnská konference byla věnována aktuál
ním otázkám přechodu studentů ze středních 
škol na vysoké školy. 

Jednání konference se ve dnech 2 7 . - 2 9 . 11. 
1972 zúčastnilo přes 140 pracovníků universit, 
technik, středních škol a školské správy; bylo 
předneseno 11 referátů a 35 krátkých sdělení 
věnovaných hlavnímu tématu konference a otáz
kám s ním souvisejícím. Hlavní referáty před
nesli, resp. připravili: 

J. VYŠÍN: Některé problémy vyučování matema
tice související s přechodem ze střední školy na 
vysokou. 

J. HOREJŠ: Informatika 

J. ŠEDIVÝ: Stav a perspektivy modernizace vy
učování matematice na gymnasiích 

M. ZEDEK: Některé otázky učitelského studia 
matematiky na universitách 

M. SEKANINA: Závěr studia matematiky učitel
ské větve na přírodovědecké fakultě 

Z. HEDRLÍN: Vektor matematické výuky 
L. KOSMÁK: Matematika na střední škole a na 

universitě 
J. SCHMIDTMAYER: Postavení matematiky ve 

výukovém a výchovném procesu na středních prů
myslových školách 

J. NOVÁK, M. KOLIBIAR: Mezinárodní kongres 

o vyučování matematice v Exeteru 
Z. NÁDENÍK: Technika a střední škola 
V. HAVEL: Současné otázky výuky matematiky 

na VUT 

Diskusí se aktivně zúčastnilo přes 50 účast
níků konference, zvláště živé byly otázky týkající 
se modernizačních prvků ve výuce na gymna
siích, odborných školách i v prvních semestrech 
vysokých škol. Konference splnila svůj účel tím, 
že informovala pracovníky vysokých škol o pro
filu absolventů modernizované výuky a že po
skytla příležitost k výměně zkušeností a názorů 
spojených s výukou matematiky. Za důležité po-
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kládáme to, že se na společném fóru sešli zástupci 
gymnasií, odborných škol, universit a vysokých 
Škol technických. 

Milan Sekanina 

Usneseni 

III. brněnské konference o vyučování matematice 
konané ve dnech 2 7 . - 2 9 . listopadu 1972. 

Matematické pedagogické sekci se na základě 
jednání III. brněnské konference o vyučování ma
tematice doporučuje, aby uvážila následující pod
něty, případně je tlumočila na těch místech či insti
tucích, která jsou povolána úkoly z podnětů vyplý
vající řešit. Jde o tyto body: 

1. Zaujmout kritický postoj k vzdělávacím cílům 
středních škol. 

2. Pokračovat v přesvědčování veřejnosti (včetně 
veřejnosti matematické) o účelnosti přestavby 
studia matematiky. Spolupracovat v tomto 
směru s ostatními složkami JČSMF. 

3. Usilovat, aby střední a vysoké školy věnovaly 
větší pozornost didaktickým otázkám, zvláště 
systému hodnocení práce žáků a studentů a aby 
usilovaly o nové vyučovací metody. 

4. Prohlubovat vzájemnou informovanost o vy
učování matematice mezi vysokoškolskými 
a středoškolskými učiteli. 

5. Zajistit včasnou přípravu učitelů na změny vy
učování. 

6. Podporovat dobře připravené výzkumy metod 
vyučování matematice a usilovat o více variant. 

7. Při přijímacích pohovorech na vysoké školy 
přihlížet ke změnám ve výuce na středních 
školách. 

8. Podat vysokým školám informaci o profilu 
absolventa gymnasií ve škol. roce 1972/73. 

9. Vypracovat a ministerstvu předložit návrh na 
zavedení matematiky do čtvrtého ročníku od
borných škol a snažit se posílit vyučování ma
tematice v nižších ročnících. 

10. Zajistit vliv universit na rozmísťování absol
ventů na střední školy. 

11. Zvýšit péči o výuku v 1. ročníku vysokých škol 
s přihlédnutím k možnostem a zvyklostem stu
dentů z předchozího studia. 

12. Připravit pracovní poradu o obsahu a plánech 
učitelského studia a PGS a v tomto směru vy
pracovat doporučení ministerstvu školství. 

13. Každoročně pořádat celostátní pracovní pora
dy o metodické přípravě budoucích učitelů ma
tematiky. 

14. Vypracovat a doporučit ministerstvu návrh na 
uvádění nových profesorů do služby. 

15. Publikovat referáty přednesené na konferenci. 
16. Podporovat uvedení informatiky na střední 

školy. 

SEMINÁŘ O ATIYAHOVĚ - S I N G E R O V Ě 
VĚTĚ O I N D E X U 

Atiyahova-Singerova věta o indexu je jedním 
z nejdůležitějších výsledků dosažených v mate
matice v poslední době. Stojí na hranici topolo
gie a analýzy a k jejímu důkazu bylo třeba roz
pracovat mnoho nových teorií. Této větě a otáz
kám s ní spojeným byla a je zasvěcena řada semi
nářů v USA, SSSR a Francii, z nichž nejznámější 
byl americký seminář, jehož práce vyšly ve známé 
sérii Annals of Mathematical studies v roce 
1965.*) 

Konkrétněji Atiyahova-Singerova věta před
stavuje ústřední výsledek ve zkoumání vztahů 
mezi topologickými a analytickými invarianty 
tzv. pseudodiferenciálních operátorů. Tento směr 
není zcela nový, zahrnuje v sobě klasické vý
sledky jako např. Hodgeovu teorii harmonických 
forem a Hirzebruchovu formulaci Riemannovy-
Rochovy věty. 

V ČSSR se studiem této teorie, která náleží 
do diferenciální topologie, začala v loňském roce 
zabývat skupina matematiků v oddělení geo
metrie M U K U . Po dva semestry probíhala 
přednáška J. VANŽURY Atiyahova-Singerova věta, 
ve které bylo velmi pěkně a podrobně vyloženo 
vše potřebné pro topologickou část této věty. 
N a tuto přednášku pak navázal seminář o Atiya-
hově-Singerově větě uspořádaný ve dnech 10. až 
17. 9. 1972 na chatě R O H M F F U K v Mariánské 
pražskou pobočkou J Č M F a oddělením geo
metrie M U K U . Semináře se zúčastnili také kole
gové z Bratislavy, kde je také pořádán seminář 
z diferenciální topologie na P F UK. 

Jarolím Bureš 

*) R. S. PALAIS: Seminář of the Atiyah-Singer 
index theorem. Princeton 1965 (existuje ruský 
překlad z r. 1970). 
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