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(B) V informatike je vztah medzi teóriou a pra-
xou užší ako vo váčšine vied a úspěch v oblasti 
aplikácií viac závisí od kvality a vysledkov základ
ného vyskumu. Teoretické výsledky sú často skoro 
okamžité využitelné. V důsledku toho sa teoretickej 
informatike v porovnaní s mnohými inými staršími 
védami nepodařilo zatiaf vytvořit si dostatočný 
teoretický předstih před praxou a nahromadit 
dostatočnú zásobu poznatkov pre potenciálně 
využitie až niekedy v budúcnosti. Informatika si 
pre to móže ešte menej ako staršie védy dovolit 
spomalit výskům (ako to tlak na vytváranie bez
prostředné využietných vysledkov často vyžaduje), 
ale naopak, nevyhnutné potřebuje fundamentálny 
výskům urychlit a skvalitnit. 

(C) Tlak na rychle aplikácie je v informatike 
z viacerých dóvodov v súčasnej době ešte výrazněj
ší ako v iných védách. Je zrejme velmi dóležité 
vytvárat rózne prototypy a experimentálně soft
warové a hardwarové systémy. To však v žiadnom 
případe nemóže nahradzovat fundamentálny vý
skům, ktorý je naprosto nevyhnutný, aby sme vě
děli v budúcnosti vytvárat podstatné lepšie systé
my. Je tiež pravda, že informatika je v súčasnej 
době schopná snad rychlejšíe ako mnohé iné védy 
produkovat bezprostředné využitelné výsledky. 
To však v žiadnom případe nie je dóvod před
pokládat, že potřebuje menšiu podporu základ
ného vyskumu — práve naopak. 

(D) Informatika sa dosiaf rozvij ala, podpo-
vala a hodnotila v podstatě ako aplikovaná veda, 
a nie ako fundamentálna veda. ako je to žiadúce. 
4. Je preto velmi dóležité pre spoločnost, aby 
sa v informatike vybudovala vysoko kvalitná 
vědecká základna, ktorá by sa zamerala na skú-
maniefundamentálnych problémov a na vytváranie 
nových fundamentálnych prostriedkov. Za tým 
účelom je potřebné čo najskór podniknut tieto 
kroky: 

(A) Vytvořit pr i es tor a podporu pre špičkový 
výskům v rozsahu zodpovědajúcemu velkosti, 
stylu, kvalitě a potenciálu informatiky. 

(B) Z jednotit, rozšířit a s koncentrovat vý-
skumnú komunitu a vybudovat výskumné centra 
s dostatočným, tzv. kritickým, množstvom vy ni
ka júcich odbor ní kov. 

(C) Vytvárat podmienky, aby sa teoretická 
informatika stala atraktívnou pre velmi talento
vaných mladých ludí, ktorí by prinášali a rozvíjali 
nové idey. ' 

(D) Vybudovat kvalitnejšiu a systematickejšiu 
výchovu v informatike. 

(E) Vytvárat podmienky, aby aj pre funda
mentálny výskům v informatike bola možná velmi 
aktívna a dostatočne flexibilná medzinárodná spo
lu práca. 

(F) Docielit, aby naši špičkoví odborníci aktiv
ně prispievali k tomu, aby si celá spoločnost plné 
uvědomovala ciele, přínosy a potřeby informatiky. 

Kazaft, jun 1987 

ZE ŽIVOTA JCSMF 

CESDEF ,87 

V dftoch 2 8 . - 3 0 . 9. 1987 sa v Liptovskom 
Mikuláši pod záštitou Vysokej vojenskej tech-
nickej školy Československo-sovietskeho pria-
telstva v Liptovskom Mikuláši, Jednoty sloven
ských matematikov a fyzikov, pobočky vŽiline, 
a Slovenskej spoločnosti pre dějiny vied a tech
niky uskutočnil celoštátny seminář z dejín fyziky 
(CEDSEF '87). Na otvorem' seminára sa zúčast
nili zástupcovia uvedených organizácií. Nosnou 
témou seminára boli kořene fyziky u nás. 
Z příležitosti výročia Schródingera hovořil o.jeho 
živote a diele dr. J. KOMRSKA, CSc. Na semináři 
vystúpili zahraniční účastníci dr. H. KANT 
(NDR) a doc. A. STRIGAČEV (BER). 15 vystúpení 
domácích a uvedených zahraničných referentov 
si so záujmom vypočulo 21 účastníkov seminára. 

Vo večerných hodinách druhého dna seminára 
sa uskutočnila ustanovujúca schódza odbornej 
skupiny dejín a metodologie fyziky FVS JSMF, 
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na ktorej sa navrhol jej výbor a připravil sa plán 
činnosti skupiny pre budúce roky. 

Účastníci CESDEFu '87 vidia v tomto podu-
jatí vhodnú platformu pre odbornú prácu 
v oblasti dejín fyziky, ktorá zaručuje úspešnú 
spoluprácu amatérov i profesionálov z oblasti 
historie fyziky. Účastníci určili štvorčlenný vý
bor, ktorý připraví ďalší ročník CESDEF 
a zabezpečí vydanie V. zborníka dejín fyziky. 

Ján Chrápán 

Jagdish Mehra - Helmut Rechenberg: Erwin 
Schródinger and the Rise of Wave Mechanics 
(The Historical Development of Quantum Theory, 
Volume 5, Part 1: Schródinger in Vienna and 
Zurich 1887—1925). New York, Berlin, Heidel
berg, London, Paris, Tokyo — Springer-Verlag 
1987. 

V roku 1982 začalo vychádzať v naklada-
telstve Springer reprezentativně šesťzvázkové 
dielo o historickom vývine kvantovej teorie. 
Po vyjdení štyroch zvázkov (v piatich knihách), 
v ktorých sa opisuje vývin teorie od jej začiatkov 
po Heisenbergovu a Diracovu formuláciu kvan
tovej mechaniky, vyšiel v auguste 1987 piaty 

zvázok tohto syntetického diela, věnovaný 
pamiatke Erwina Schródingera pri příležitosti 
stého výročia jeho narodenia. 

Mehrovo a Rechenbergovo dielo sa líši od 
doterajších práč věnovaných historii kvantovej 
mechaniky celkovou koncepciou. Referuje o ex-
perimentálnom materiáli, ktorý mali tvorcovia 
kvantovej teorie k dispozícii, analyzuje ich teo
retické postupy, zaoberá sa školami, ku ktorým 
patřili alebo ktoré založili, diskusiami a krystali
zováním názorov. Autoři uvádzajú životopisné 
údaje výše 400 fyzikov a celkové kultúrno-histo-
rické a spoločenské pozadie, ktoré ich ovplyv-
ňovalo. 

Najvýraznejšie sa tento ,,široký záběr" preja-
vuje v piatom zvázku, venovanom Erwinovi 
Schrodingerovi. Schródinger sa hlásil ku kore-
ňom, z ktorých vyrastal, k boltzmannovskej 
tradicii a k svojim učitelom Franzovi Exnerovi 
a Fritzovi Hasenóhrlovi. Autoři idú ešte ďalej, 
keď značnú časť prvej kapitoly knihy o Schro
dingerovi venujú ,,celému kulturnému poza-
diu, ... ktoré napokon přispělo k vzniku jeho 
mocnej teorie — vlnovej mechaniky". Nášho 
čitatela pri čítaní knihy zaujme nemalá úloha, 
ktorú zohrali pri vzniku a rozvoji modernej 
fyziky vo Viedni osobnosti pósobiace na našom 
území alebo pochádzajúce z něho. 

Zakladatelom modernej rakúskej fyziky a pr
vým prednostom (v rokoch 1850—1853) Fyzikál-
neho ústavu a profesorom experimentálnej fyziky 
Cisárskej viedenskej univerzity bol Christian 
Doppler, ktorý najplodnejšie roky svojho života 
přežil v Prahe a pósobil aj v Banskej Štiavnici. 
Druhů generáciu vedúcich fyzikov a matemati-
kov vo Viedni tvořili o. i. Joseph Loschmidt, 
narodený v obci Počerny pri Karlových Varoch, 
a Jozef Maximilián Petzval zo Spišskej Bělej. 
Petzvalovým žiakom bol Ludwig Boltzmann. 
Boltzmannovým oponentom (a konkurentom 
pri ustanovení Jožefa Stefana, Boltzmannovho 
učitela, za přednostu viedenského fyzikálneho 
ústavu) bol Ernst Mach, ktorý sa narodil v Chrli-
ciach (teraz Brno) a roky pósobil v Prahe. Vo 
výpočte osobností spátých s územím nasej re
publiky by sme mohli pokračovat'. Kniha móže 
podnietiť záujem našich historikov o Friedricha 
Lercha, ktorý sa narodil v Bratislavě. Ako Nern-
stov a potom Exnerov asistent sa zaoberal od r. 
1903 prirodzenou radioaktivitou, určil poločasy 
rozpadu niektorých produktov toriového radu. 

Pochopitelné hlavnú pozornost' venujú autoři 
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