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své kladné pedagogické schopnosti, ale dále 
rozvíjet své odborné fyzikální vědomosti. 
V ro;e 1964 se habilitoval a byl jmenován do
centem pro obor ,,Technická fyzika". V roce 
1974 byl pověřen vedením katedry automatizo
vaných systémů řízení. 

Mimořádně významné a úspěšné bylo jeho 
politickovýchovné působení na studenty. Svým 
vyhraněným a teoreticky fundovaným marxis-
ticko-lcninským postojem ve výkladu fyziky, 
soustavnou výchovou studentů ke správnému 
konání povinnosti dokázal, že je učitelem vysoce 
odborně a filozoficky vzdělaným. V roce 1955 
byl vyznamenán titulem,,Vzorný učitel".V létech 
1970 1972 zastával na hornicko-geologické 
fakultě funkci proděkana pro politickovýchov-
nou činnost. 

S. doc. Josef Smutka byl členem KSČ od roku 
1953. Od přijetí do KSČ zastával radu stranic
kých funkcí. Všechny funkce, kterými byl s. doc. 
Smutka pověřen, zastával svědomitě a zodpo
vědně. Jeho velmi dobré pedagogické a politicko
výchovné výsledky byly několikrát oceněny 
stranickými a státními orgány. 

S. doc. Josef Smutka byl členem Jednoty čs. 
matematiků a fyziků. V létech 1960-A972 
pracoval jako člen výboru této organizace v po
bočce v Ostravě. Velmi účinně též vypomáhal 
krajskému výboru fyzikální olympiády. Často 
také přednášel v Lidové univerzitě. 

Ve své odborné činnosti se zaměřil s. d o c J. 
Smutka na rentgenometrický výzkum vlastností 

kovů, a to na studium textur a jejich vlivu na 
vlastnosti materiálu. Výsledky své vědecko
výzkumné činnosti publikoval převážně ve Sbor
níku vědeckých prací Vysoké školy báňské 
v Ostravě. Je autorem a spoluautorem rady 
učebních textů. 

S. doc. Josef Smutka byl skromný, přímý 
a čestný, a to jak v jednání se studenty, tak se 
svými spolupracovníky. Jeho odchodem ztrácí 
katedra fyziky a Vysoká škola báňská v Osiravě 
jednoho z nejlepších učitelů této školy. Jeho 
příkladná pedagogická a politickovýchovná 
práce zůstane nám dlouho v živé paměti. 

Miroslav Bajer 

ZE ŽIVOTA JCSMF 

K NIEKTORYM STRÁNKÁM PRAČE 
JEDNOTY 

Jednota čs. matematikov a fyzikov má svoju 
dlhú a plodnú históriu. Aj keď viaceré oblasti jej 
činnosti přebrali po rokoch iné inštitúcie, zostali 
aj také problémy, ktoré by sa bez Jednoty dali 
riešiť velmi ťažko. Okrem toho život prináša pre 
prácu Jednoty stále nové a nové podněty. Na 
niektoré z nich chceme upozornit' v tomto pří
spěvku. 

Niekoíkými ukážkami budeme takto ilustrovat' 
prácu pobočky Bratislava 1 v uplynulom roku 
1975. Azda bude vhodné poznamenat', že brati-
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slavská pobočka Jednoty sa koncom roku 1973 
rozdělila na dve. Bratislava 1 združuje matemati-
kov, Bratislava 2 fyzikov. V krátkom čase po roz
dělení sa obe pobočky rozrástli natolko, že teraz 
má každá z nich viac členov ako ešte před ne-
dávnom bývalá spoločná pobočka. V čase výroč-
nej schódze (v decembri 1975) malá Bratislava 1 
580 členov; počet členov stále rastie. 

PODPORA VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI 

Nebudeme sa zaoberať bohatou přednáškovou 
činnosťou bratislavskej pobočky, pretože o nej 
napísal do Pokrokov zvláštny Článok doc. 
T. KATRiŇÁK. Možno je bratislavskou zvláštnos-
ťou, že vóbec usporadúvame přednášky určené 
nielen užšiemu okruhu špecialistov, ale širšej od
bornej veřejnosti. Pociťujeme užitočnosť takto 
zameraných prednášok, a to pre prehlad a zá
kladnu orientáciu najma mladých vědeckých 
pracovníkov. 

Okrem plenárnych prednášok uskutočňujeme 
aj přednášky na vědeckých seminároch. V tomto 
roku sme honorovali přednášky na 16 seminá
roch. Všetky honorované semináře sa věnuj ú 
výskumnej problematike (nejde o púhe refero-
vanie podra jednej knihy) a zúčastňujú sa ich 
pracovníci z viacerých pracovísk. 6 z uvedených 
seminárov je vedených doktormi vied, zostáva-
júcich 10 kandidátmi vied. Okrem toho všetky 
honorované semináře pracujú sústavne už nie-
koíko rokov. Pobočka však registruje aj ďalšie 
semináře, dokopy okolo 30 vědeckých seminá
rov. Už niekolko rokov rozosielame našim Čle-
nom ich zoznam a základné údaje o nich. Tuto 
prácu robí dlhý čas dr. P. KOSTYRKO z Prír. fak. 
U K (t. r. zostavil zoznam dr. R. MESIAR z Prír. 
fak. UK) . 

Vyvrcholením práce niektorých seminárov sú 
letné školy a konferencie. Toho roku sme uspo-
riadali 6, z toho 3 v spolupráci s inými inštitú-
ciarni. Boli to tieto akcie (v zátvorke hlavný orga
nizátor): 1. Jarny seminář z teorie miery, 25. — 
27. 4. 1975 v Nových Vozokanoch (dr. M. KU
BÁŇ). 2. PROBASTAT 75 — celostátně sympó
zium o teorii pravděpodobnosti a matematickej 
štatistike, 12 .-15 . 5. 1975 v Smoleniciach (dr. 
A. PÁZMAN). 3. III. sympózium Algoritmy vo vý
počtové) technike, 10.—13. 6. 1975 vo Vysokých 
Tatrách (dr. J. MIKLOŠKO a prof. J. K O R C H ) . 

4. Letná škola z univerzálnych algebier a usporia-
daných množin, 31. 8.—10. 9. 1975 v Terchovej 

(dr. E. GEDEÓNOVÁ). 5. Jesenný seminář z teorie 
miery, 1 9 . - 2 1 . 9 . 1975 na Táloch (dr. J. D R A -
VECKÝ a dr. M. ŠABO). 6. Softwarový seminář 

SOFSEAť 75, 1.-12. 12. 1975 v Jasnej (dr. 
J. GRUSKA) . V r. 1976 plánuje pobočka Bratisla
va 1 usporiadať 9 letných škol, resp. konferencií. 

Podpora vedeckej činnosti sa však nevyčerpáva 
len podporou prednáškovej činnosti. V minulosti 
mali verky ohlas a dosah niektoré klubové pose-
denia vysokoškolských učitelov a výskumných 
pracovníkov. Spomeňme len klub věnovaný ri-
goróznemu pokračovaniu alebo klub věnovaný 
postgraduálnemu štúdiu. V r. 1975 bolo jediné 
také posedenie, ktoré bolo věnované matema
tickej literatuře. 

Situácia s matematickou časopiseckou litera
turou v Bratislavě nie je uspokojivá. Pod vedením 
dr. BELOHORCA bol preto zostavený a rozmnožený 
zoznam všetkých časopisov, ktoré v r. 1973 do-
chádzali do Bratislavy. Teraz v spolupráci 
s M Ú ČSAV v Prahe pracujeme na doplnění 
kompletného zoznamu všetkých ročníkov a čísel. 
Zoznam časopisov z bratislavských knižnic bude 
časťou celoštátného zoznamu. 

V súvislosti s matematickou literaturou pod-
nikol výbor pobočky prostredníctvom dr. Belo
horca ešte dve akcie. Ponukli sme služby ústred-
ným knižniciam pri nákupe zahraničnej litera
tury. Tuto ponuku s vďakou přijala Slovenská 
technická knižnica; našimi poradcami v nej sú 
dr. BELOHOREC a dr. HORVÁTH. Vedieme tiež roko-

vania týkajúce sa poradenskej služby, připadne 
prednostného nákupu odbornej literatury v pre-
dajni Sovietska kniha. 

V tomto roku vyvinula pobočka (dr. DRAŠKO-
vičovÁ)výraznú iniciativu směrujúcu k spoluprá
ci so Slovenským literárným fondom. Výťah 
z příslušných směrnic SLF sme svojho času roz
množili a rozoslali všetkým Členom. Na základe 
nasej iniciativy už udělil SLF jednu odměnu při 
významnom životnom jubileu. Posledně sme vy
pracovali dva návrhy pře udelenie ceny SLF, 
resp. SAV. Aj týmto spósobom — upozorněním 
na významných členov pobočky — chceme 
prispieť k rozvojů vedeckej činnosti v rnate-
matike. 

VYUČOVANIE MATEMATIKY 

Azda najstaršou inštitúciou pobočky na pod
poru vyučovania matematiky je v Bratislavě 
Klub středoškolských profesorov matematiky. 
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Viac rokov viedol jeho prácu prof. J. BALALA, od 
r. 1972 ho vedie prof. V. JOD AS. Na schódzach 
klubu sa uskutočňujú odborné, metodické i od-
borno-metodické přednášky, instruktáže k rie-
šeniu úloh Matematickej olympiády a diskusie, 
v ktorých sa riešia problémy vznikajúce pri vyu
čovaní matematiky na gymnáziách. Tak na jar 
sa konal cyklus prednášok prof. DEMÁČKA o pro
gramovaní, přednáška doc. VYŠÍNA, dr. ŠEDIVÉHO. 
V poslednom čase převzal patronát nad akciami 
klubu Pedagogický ústav města Bratislavy 
(PÚMB), ktorý vo svojich mesačných harmono-
gramoch uvádza aj akcie klubu. 

V r. 1974 sme založili pri pobočke Klub učite-
Iov ZDŠ. Viedli ho Z. REPÁŠOVÁ a M. HUBŠIL. 
Medzi učitelmi je o jeho prácu velký záujem. 
Aj akcie tohto klubu dal do svojich plánov 
PÚMB. 

Modernizácia vyučovania matematiky sa v sú-
časnej době dotýká najviac učitelov gymnázií a 
ZDŠ. V budúcnosti sa iste dotkne aj učňovských 
škol a středných odborných škol. V tejto súvislosti 
sme založili dva odborné semináře. Seminář pre 
učitelov učňovských škol pracuje pod vedením 
P. KAPRÁLiKA, organizačně ho zabezpečuje 
PÚMB. Seminář z modernizácie vyučovania 
matematiky pre odborné školy organizačně za
bezpečuje J. KORCH, odborné ho vedie dr. 
P . KOSTYRKO. 

V tejto súvislosti usporiadala pobočka v lete 
v spolupráci s KPÚ Bratislava dve podujatia: 
Letné školenie učitelov UŠa OUa. Letné školenie 
profesorov SOŠ. Obe podujatia organizovala 
J. LUKÁTŠOVÁ a boli zamerané na modernizáciu 
vyučovania matematiky. Letné školenie učitelov 
UŠ a OU sa konalo v Budmericiach 25.-26. 8. 
1975 a prednášal na ňom dr. J. SMÍTAL. Letné 
školenie profesorov SOŠ sa konalo tiež v Bud
mericiach 27.-28. 8. 1975 a prednášal na ňom 
doc. T. NEUBRUNN. 

V r. 1976 pobočka plánuje usporiadať celkom 
3 letné školy, a to letnu školu pre učitelov gym
názií, letnu školu pre učitelov SOŠ a letnu školu 
pre učitelov UŠ. 

Velmi významnou akciou na poli vyučovania 
matematiky bola Městská konferencia o vyučo
vaní matematiky na školách II. cyklu, ktorá sa 
uskutočnila v Bratislavě 2. a 3. decembra 1975. 
Pobočka Bratislava 1 bola spoluusporiadatefom 
tejto konferencie spoločne s Národným výborom 
hlavného města Bratislavy a Pedagogickým ústa-
vom města Bratislavy. 

VÝCHOVA MLÁDEŽE 

Ide o výchovu nadaných mladých matemati-
kov v celom spektre, pioniermi počnúc a kandi-
dátmi vied končiac. Přeberme toto spektrum 
zhora nadol. Najstaršou kategóriou mládeže, 
s ktorou pracovala pobočka Bratislava 1 sú 
posluchači Prírodovedeckej fakulty. 

Výbor pobočky vyšiel s iniciativou a nadviazal 
spoluprácu s FV SZM na Prírodovedeckej fakul
tě UK. V rámci tejto spolupráce sa uskutočňujú 
tieto akcie: 

1. Zvláštně přednášky odborného i filozofického 
rázu pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty. 

2. Pobočka dává Předsednictvu JSMF návrhy 
na vysielanie najlepších študentov na letné školy 
a konferencie. 

3. Pobočka sprostredkuje členom SZM mož
nost' bezplatného doučovania žiakov z robotníc-
kych a rolnických rodin na gymnáziách; je to 
ich konkrétna úloha v SZM. 

4. V nie velkej miere, ale predsa, sme spro-
stredkovali študentom dodanie niektorých tém 
v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 
Dúfame, že táto forma práce s externými vedú-
čimi práč sa bude rozšiřovat'. Sú s ňou dobré 
skúsenosti. V tomto roku boli v celoštátnom kole 
Študentskej vedeckej konferencie odměněné dve 
práce študentov (ČERNÝ, G ULDAN), ktorých vedúci 
boli externí spolupracovníci (dr. GRUSKA, doc. 
ČERNÝ). 

5. Pobočka sprostredkovala študentom, že 
mohli viesť krúžky Matematickej olympiády. 

6. Študenti nám pomáhajú pri niektorých or-
ganizačných prácach. 

O členstvo v JSMF je medzi študentami velký 
záujem. Máme okolo 50 členov spomedzi štu
dentov. Nových členov získáváme v III. ročníku. 
Tito členovia nahradzujú absolventov, ktorí vždy 
v juni opúšťajú Školu. Opúšťajú školu, ale nie 
Jednotu. 

Najvýznamnejšou akciou v matematickej vý
chove stredoškolskej mládeže je Matematická 
olympiáda. Už druhý rok kolektiv našich členov 
zostrojil instruktivné příklady k jednotlivým 
kategóriám MO. V r. 1975 to boli: dr. P. ČAPEK, 
dr. J. DRAVECKÝ, dr. I. KOREC, dr. P. KOSTYRKO, 
dr. M. PASTOROVÁ, dr. J. PROCHÁZKA, dr. B. SivÁK, 
Š. SOLČAN, V. TOMA, dr. I. TRENČANSKÝ. Bolo by 
dobré, keby sa kolektivy autorov pře jednotlivé 
kategorie stabilizovali a pracovali sústavne po 
celý rok i po niekolko rokov. 
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Pokusili sme sa usporadúvať občasné před
nášky pre bratislavských gymnazistov. Ich cie-
Iom by bolo podchytit' alebo podnietiť záujem 
o matematiku. Zatial ostalo pri jedinej prednáške 
(dr. J. MIKLOŠKO). 

Tohto roku sa naša pobočka v spolupráci 
s Prír. fak. UK podujala propagovat' v Bratislavě 
studium matematiky. Akciu organizačně zabez
pečila dr. H. DRAŠKOVIČOVÁ. Mála by vyvrcholit' 
v januári 1976 spoločnou schódzou vážných záu-
jemcov spomedzi žiakov bratislavských gymná
zií. V r. 1974 sme nadviazali spoluprácu s re-
dakciou bratislavského Večerníka; niekolko prí-
spevkov o matematike sa potom objavilo na jeho 
stránkách. 

Nakoniec niekolko slov o práci s najmladšími, 
o spolupráci s pionierskou organizáciou. V r. 
1975 sa nám podařil čin skutočne pioniersky — 
uskutočnenie Tábora mladých matematikov, 
sústredenia pionierov zameraného na matema
tiku, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4.—14. 8.1975 
v Tatranských Mlynčekoch. Najváčšiu zásluhu na 
mimoriadne úspešnom priebehu tábora má doc 
M. HEJNY, ktorý ho připravil a realizoval spolu 
s mladými absolventami Prír. fak. UK CVIKOM, 
DUDÁŠIKOVOU, FRIDRICHOVOU a JÁNSKOU. PO 
dobrých skúsenostiach s tohoročným táborom 
sa rozhodla Ústředna pionierska rada usporiadať 
celoslovenský tábor aj v budúcom roku. Pobočka 
Bratislava 1 navrhla okrem toho usporiadať aj 
městský pioniersky tábor. 

Prostredníctvom Z. REPÁŠOVEJ sme sa dali tiež 
do styku s Ústredným domom pionierov a mládeže 
K. Gottwalda v Bratislavě, ktorý má svoje mate
matické krúžky. Zabezpečili sme troch vedúcich 
(dr. GROŠEK, ZAJACOVÁ, MIŠÍK) a dohodli sme sa 
na spolupráci pri posúdení odbornej náplně krúž-
kov. 

Činnosť pobočky Bratislava 1 bolatedavpo-
slednom období mnohostranná. Niektoré akcie 
sa nám vydařili viac, iné menej. V tomto článku 
sme sa zmienili len o takých projektoch, ktoré 
sme už čiastočne uskutočnili. Možno, že niektoré 
z uvedených námetov sa uskutočnía aj v iných 
pobočkách. 

Beloslav Riečan 

V MATEMATICE PODLE PLÁNU 

Řada vědeckých a odborných pracovníků 
v matematice si možná jen zřídka uvědomí, že 

i badatelská činnost v tomto oboru je řízena 
plánem, který určuje hlavní směry a cíle výzkumu 
i rozvržení dostupných kapacit. A přece je prak
ticky každý závažnější výzkum v matematice za
řazen do některého úkolu státních programů 
základního výzkumu. 

V období 5. pětiletky, tj. v letech 1971-75, 
byl matematický výzkum rozdělen do dvou tzv. 
hlavních úkolů, nazvaných „Kvantitativní mate
matické metody" a „Základní matematické 
struktury". Tyto názvy charakterizují ovšem jen 
zhruba obsah obou úkolů, které tvořily poměrně 
velmi rozsáhlé celky. První z nich zahrnoval 
oblast diferenciálních rovnic, funkcionální ana
lýzy, numerické matematiky, matematické sta
tistiky a teorie pravděpodobnosti. Do druhého 
patřila zejména algebra, geometrie a topologie, 
matematická logika a nově se vytvářející „com-
puter science". Řízením obou úkolů byl pověřen 
Matematický ústav ČSAV, z jehož pracovníků 
byli jmenováni koordinátoři hlavních úkolů: 
člen kor. ČSAV JAROSLAV KURZWEIL a doc. JIŘÍ 
BEČVÁŘ, C S C 

Zkušenosti pěti let ukázaly, že řídit a účinně 
koordinovat tak rozsáhlé celky je úkol přesahu
jící síly jednotlivce, a i pro vytvořené koordinační 
rady to byla práce jen obtížně zvládnutelná. Pro
to se pro období 6. pětiletky (tj. pro léta 1976 až 
80) stanovilo pět hlavních úkolů. Dva z nich 
bude i nadále řídit Matematický ústav ČSAV 
(„Matematická analýza" — koordinátor či. kor. 
J. KURZWEIL, „Matematická statistika a teorie 
pravděpodobnosti" — koordinátor ZBYNĚK ŠI-
DÁK, DrSc). Vedení dalších dvou úkolů bylo 
svěřeno matematicko-fyzikální fakultě Univer
zity Karlovy („Geometrické a topologické struk
tury" — koord. prof. ALOIS ŠVEC, DrSc, „Teorie 
výpočetních procesů a systémů" — koord. doc. 
Ivo MAREK, DrSc) a konečně úkol „Algebraické 
struktury a matematická logika" je řízen příro
dovědeckou fakultou univerzity J. A. Komen
ského v Bratislavě (koordinátor prof. MILAN 
KOLiBiAR, D r S c ) . 

Sledováním všech hlavních úkolů v matema
tice (jejichž souhrn tvoří stěžejní úkol s názvem 
„Metody současné matematiky") je pověřena 
rada stěžejního úkolu, jejímž předsedou je aka
demik JOSEF NOVÁK. Úkolem rady je podávat 
návrhy a doporučení směřující k tomu, aby 
v práci na plánovaných úkolech bylo dosaženo 
co nejlepších výsledků. Každý plán musí být 
ovšem také kontrolován, a právě rada stěžejního 
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úkoluje orgánem, jemuž j e svěřena tato kontrola 
především formou oponentních jednání. 

V nedávné době se u příležitosti zakončení 
5. pětiletky konalo závěrečné oponentní jednání 
obou dosavadních hlavních úkolů. Aby se širší
mu okruhu pracovníků umožnilo zhodnocení 
a porovnání dosažených výsledků, bylo pozváno 
přes 40 řešitelů dílčích úkolů. Toto řešení se uká
zalo velmi šťastným, neboť umožnilo aktivní 
účast i zástupců menších pracovišť, a na druhé 
straně i okamžitou zasvěcenou informaci opo
nentní rady o všech podrobnostech výzkumu. 

V diskusi byly nadhozeny četné otázky, z nichž 
mnohé byly na místě vyjasněny, zatímco jinými 
se bude zabývat rada stěžejního úkolu, která 
podá příslušné návrhy jak vyšším orgánům 
státního plánu, tak i jiným institucím. Ze závaž
ných témat lze jmenovat např. otázku organizace 
nákupu odborných publikací tak, aby byla za
jištěna úplná a pohotová informace všech pra
covníků, otázku vybavení matematických pra
covišť výpočetní technikou, otázku umísťování 
nadaných absolventů a aspirantů atd. Účastníci 
zdůraznili význam vědeckých seminářů, letních 
škol a jiných vědeckých setkání a doporučili radě 
stěžejního úkolu, aby se zabývala otázkou jejich 
institucionálního zařazení do státního programu 
základního výzkumu. 

Oponentní posudky, na nichž se podílela řada 
nejvýznamnějších pracovníků z různých oborů 
matematiky, i zprávy řešitelů potvrdily, že se 
v obou hlavních úkolech dosáhlo významných 
výsledků a že stanovené cíle byly dosaženy. 
V mnoha případech se dospělo k vytvoření kon
cepcí ovlivňujících světový vývoj matematického 
bádání. Velká pozornost byla věnována mož
nostem aplikace a společenské realizace výsled
ků, a to nejen v oborech, které jsou v tomto 
směru již tradičně nejúspěšnější (numerická ma
tematika, matematická statistika), ale i v jiných 
odvětvích moderní matematiky (matematická lo
gika, funkcionální analýza atd.). 

Jiri Jarník 

JASNÁ 75 

Myslím, že sa toto slovo všeobecné vžilo ako 
synonymum pře každoroční konferenciu sloven
ských matematikov, ktorá sa na sklonku roka 
schádza v tomto krásnom kúte stredného Slo
venska a ku ktorému sa každý druhý rok pripája 

i Valné zhromaždenie Matematickej sekcie 
JSMF. Tento raz sa konferencia zišla v dňoch 
28.—30. 11. 1975 a bola to siedma konferencia 
a v jej rámci štvrté valné zhromaždenie. 

Odborná časť konferencie malá svoj obvyklý 
program. 

Odzneli na nej odborné hodinové přednášky 

P. BONA: O algebraické] formulácii fyzikálně} 

teorie, 

K. WINKELBAUER: Metody ergodickej teorie 

v problematike přenosu informácie, 

M. ŠVEC: Niektoré základné problémy v teorii 

diferenciálnych rovnic, 

M. GEDEONOVÁ: Konkrétna a abstraktna repre-

zentácia, 

a metodická přenáška, 

J. DRAVECKÝ: Relácie. 

Metodický program nám vyšiel chudobnejšie, 
než sme plánovali. Povodně nám prislúbili před
nášky akad. A. I. MARKUŠEVIČ Z Moskvy a doc. 
Z. DLOUHÝ Z Prahy. Akad. Markuševičovi ne
umožnil přicestovat' jeho zdravotný stav, no a 
doc. Dlouhý neprišiel už po druhý raz. A tak 
sme vernii ocenili, že nám na poslednú chviTu 
zaskočil dr. Dravecký. Napriek krátkému času, 
ktorý mal na jej přípravu k dispozici i, podařilo 
sa mu připravit' přednášku, která vzbudila ohlas. 

V sekci i vědeckých krátkých referátov odznelo 
osem 15 minutových referátov, pováčšine mla
dých vědeckých pracovníkov. Převaha referátov 
z problematiky teorie miery ukázala, ktorá disci
plína j e v súčasnosti pre mladých najpríťažlivejšia. 
Nepochybné majú na tom zásluhu dobré vedené 
semináře z tejto oblasti a bude užitočné, keď sa 
matematici z iných vědeckých disciplín poradia 
s ich vedúcimi B. RIEČANOM a T. NEUBRUNNOM, 

ako pritiahnuť študentov a mladých absolven-
tov, aby si zabezpečili dorast. 

V pedagogickej sekci i referoval M. HEJNY 
o novej formě činnosti — matematických pio-
nierskych táboroch a o prvom — veími úspeš-
nom — podujatí tohoto druhu, ktoré sa konalo 
v lete vo Vysokých Tatrách. Jeho výzva, aby sa 
přihlásili záujemci o prácu v štyroch táboroch 
(1 celoslovenský, 3 krajské), plánovaných na rok 
1976 neostala bez odozvy, ale spolupracovníkov 

j e zatial stále ešte málo. Ďalej informovali autoři 
účastníkov o připravovaných učebniciach mate
matiky. K tomuto bodu sa rozvinula bohatá dis-
kusia. 
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Po niekoíkých chudobných rokov priniesla 
v roku 1975 súťaž mladých matematikov J S M F 
úrodu kvalitných práč a tak předseda J S M F 
V. MEDEK mohol s uspokojením vyhlásit' udelenie 
I. ceny B. ROVANOVI a dvoch druhých cien 
J. DRAVECKÉMU a R. FIBYMU. 

Valné zhromaždenie sekcie málo program 
i priebeh, aké Valné zhromaždenia mávajú. Vý
bor zložil účty za svoju dvojročnú činnost' a člen
stvo sa k nej v diskusii vyjádřilo. Diskusia sa 
tentoraz dost' točila okolo formulácii členstva 
v sekci i. Nakoniec však převážili názory, podpo-
rujúce „otvorenú" formuláciu, podlá ktorej ne
bude potřebné sa do sekcie zvlášť přihlašovat', 
ale táto sekcia bude (zhruba povedané) považovat' 
za svojho člena každého člena J S M F — mate
matika. 

D o nového výboru sekcie boli zvolení B. R I E -
ČAN (předseda), K. KROPILÁKOVÁ (podpredsed-
kyna), J. ŠIPOŠ (tajomník), F. GORDIAK, P. B R U -

NOVSKÝ, J . SMÍTAL, J . ČERNÝ, J . SMIDA, E . MOL-

ČAN, J. ŠTEFÍK, B. ROVAN, E. ZÁMOŽÍKOVÁ a za 

revízorov V. REPÁŠ ml. a I. ABRHAN. 

Konferencia ukázala, že v budúcnosti budeme 
musieť venovať viac pozornosti programu meto
dického charakteru, zameraného pre učitelov 
škol prvého a druhého cyklu, aby sa konferencie 
stali priťažlivejšie pre tuto oblasť našich členov. 

Je už pomaly nošením dřeva do lesa chválit' do
bru prácu organizátorov konferencie zo Žiliny 
pod vedením L. BERGERA. Vyrovnali sa i s pro-
blémami, ktoré im spósobili nedisciplinovaní 
účastníci, ktorí přišli na konferenciu bez toho, 
že by sa boli vopred přihlásili. Tentokrát to sice 
dobře dopadlo, ale vela nechýbalo k tomu, aby 
si boli museli híadaťnoclah na okolí . . . 

Pavol Brunovský 

M E D Z 1 N A R O D N A K O N F E R E N C I A 
I N T E R A K C I E E L E M E N T Á R N Y C H 
ČASTÍC PRI VYSOKÝCH E N E R G I Á C H 

V dnoch 3 . - 6 . novembra 1975 sa v Dome 
vědeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach ko
nala medzinárodná konferencia o interakciách 
elementárnych častíc pri vysokých energiách. 
Konferenciu zorganizovali spoločne Fyzikálny 
ústav SAV, Přírodovědecká fakulta U K a Jedno
ta slovenských matematikov a fyzikov. Tema
ticky, aj organizačně naviazala na dobru tradí-

ciu, ktorú tvoří celý rad podobných podujatí 
organizovaných týmito inštitúciami v minulosti. 

Československí fyzici, ktorí sa zaoberajú fyzi
kou elementárnych častíc mali tohoto roku dve 
možnosti zúčastnit' sa na medzinárodných podu-
jatiach věnovaných tejto problematike a organi
zovaných československými pracoviskami na 
domácej pode. Okrem konferencie v Smoleni
ciach uskutočnilo sa v dnoch 16.—21. juna 1975 
v Dome vědeckých pracovníkov v Libliciach 
Medzinárodné sympózium o zrážkach hadrónov 
pri vysokých energiách. Organizátormi sympózia 
boli pražské pracoviská — Fyzikálny ústav 
ČSAV a Matematicko-fyzikálna fakulta K U . 

Hlavnou tematikou konferencie boli interakcie 
elementárnych častíc pri vysokých energiách 
z híadiska ich teoretického poznávania, hoci 
niektoré referáty boli věnované aj najnovším 
experimentom a experimentálnym výsledkom 
získaným například na protibežných protono
vých zvázkoch v C E R N a podobné. Velká po
zornost' sa věnovala otázkám vnútornej struktury 
elementárnych častíc, ktorá sa začíná prejavovať 
pri vysokých energiách zrážajúcich sa častíc, Či 
už išlo o partónovú hypotézu, alebo kvarkovú 
hypotézu struktury častíc. 

Na konferenci i sa zúčastnili vedeckí pracovníci 
z trinástich krajin. Okrem domácích účastníkov, 
ktorých bolo 40, boli najpočetnejšie zastúpené 
M L R trinástimi účastníkmi a ZSSR desiatimi 
účastníkmi. Medzi zahraničnými účastníkmi, kto
rých bolo spolu 47, boli viacerí popřední odborní
ci na tomto poli výskumu, ako například dr. P. V. 
LANDSHOFF (Univerzita Cambridge + CERN) , 
prof. A. BIALAS (Univerzita Krakov), prof. D. V. 
SHIRKOV, prof. V. I. OGIEVETSKY (obaja SÚJV 

Dubna), dr. J. L A C H (Fermilab, Batavia), prof. 
N . F. NELIPA (Univerzita Moskva), prof. R. G. 
MOORHOUSE (Univerzita Glasgow + CERN ) 
a iní. Celkom odznelo na konferencii 13 hlavných 
prednášok a 24 referátov. 

Boli to právě otázky možnej vnútornej struk
tury elementárnych častíc a s nimi spojené pro
blémy, ktoré tvořili jednotiacu tému celej konfe
rencie. Na hypotézu vnútornej struktury ele
mentárnych častíc přišli fyzici prostredníctvom 
dosť rozdielnych prístupov k Štúdiu vlastností 
elementárnych častíc a ich interakcií. Aj v pro
grame konferencie sa odrazila táto skutočnosť. 
Tak například medzi příspěvky založené na kvan-
tovej elektrodynamike a na štúdiu amplitudy 
rozptylu možno zařadit' viaceré referáty. Patria 
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medzi ne dve vynikajúce přednášky dr. P . V. 
LANDSHOFFA O procesoch rozptylu elementár-
nych častíc pri velkých transverzálnych přenese
ných impulzoch. V prvej prednáške podal pre-
hladný všeobecný úvod k problému štúdia ta-
kýchto interakcií a v druhej sa podrobnejšie 
zaoberal hlavně partónovým modelom, podlá 
ktorého sú hadróny zložené z váčšího množstva 
bodových častíc, tzv. partónov. Patří sem aj 
přednáška doc. M. PETRÁŠA, C S C (Univerzita 
Bratislava) o možnej struktuře nabitých leptó-
nov. Na Landshoffove přednášky nadviazali svo-
jimi príspevkami dr. F. ELVEKJAER (NORDITA) 
a R N D r . J. PIŠÚT, C S C . (Univerzita Bratislava). 
D o tejto skupiny ďalej patria referáty zaoberajú-
ce sa róznymi modelmi mnohočasticovej pro-
dukcie — stripping modelom (M. LOKAJÍČEK, 
V. KUNDRÁT, J. SEDLÁK, F Ú ČSAV Praha), mul-
tiperiferálnym modelom (S. JADACH, Univerzita 
Krakov) a ďalej práce využívajúce analytické 
vlastnosti amplitudy rozptylu (J. FISCHER, 
F Ú ČSAV Praha; P. PREŠNAJDER, Univerzita 
Bratislava; A. NOGOVÁ, J. BOHÁČIK, F Ú SAV 

Bratislava; O. DUMBRAJS, Univerzita Varšava; 
A. VALL, J. PARFJONOV Akadémia vied ZSSR, 
Irkutsk). 

Ďalšia početná skupina príspevkov by sa dala 
vytvořit' z prednášok a referátov založených na 
využití teorie symetrií. Niektoré přednášky boli 
věnované problému symetrií všeobecné (napr. 
D. V. SHIRKOV), iné celkom specifickým problé-
mom tejto teorie (napr. R. HORGAN, Oxford). 
Patria sem aj příspěvky věnované štúdiu struk
tury častíc pomocou kvarkovej hypotézy. Na 
tuto tému odznelo na konferenci i viacero krát
kých referátov a dve dlhšie přednášky: prof. R. G. 
MOORHOUSE hovořil o teorii hadrónových rezo
nanci í v rámci kvarkového modelu a dr. J. KUTI 
(CRIP, Budapest) o teorii tzv. kvarkových vriec 
ako modelu elementárnych častíc. 

Zaujímavé boli prehiadné referáty dvoch po
zvaných prednášatelov, experimentátorov: dr. 
J . LACH (Batavia) podal súhrnný referát o naj-
novších experimentálnych výsledkoch rozptylu 
elementárnych častíc na malé uhly a dr. B. ALPER 
(Rutherford Lab.) hovořil o posledných výsled
koch britsko-škandinávskej spolupráce na expe
rimente s protibežnými zvázkami v CERNe . 

Okrem už spomínaných príspevkov odzneli na 
konferenci i aj ďalšie zaujímavé příspěvky. Patria 
medzi ne aj příspěvky viacerých domácích účast-
níkov. K dobrej reprezentaci i československej 
fyziky na tomto medzinárodnom fóre přispěli 

z československých účastníkov okrem už viace
rých menovaných: prof. R N D r . Z. HORÁK, DrSc. 
(Praha), R N D r . M. BLAŽEK, CSc. ( F Ú SAV Bra
tislava), R N D r . V. ŠIMÁK, CSc. (FÚ ČSAV 
Praha) a doc. ing. M. NOGA, CSc. ( P F U K Bra
tislava), ktorý hovořil o jednotnej teorii základ
ných typov interakcií elementárnych častíc. 

Škoda, že niektorí pozvaní prednášatelia sa 
na konferenciu v poslednej chvíli z róznych dó-
vodov nedostali. Dúfame, že prídu na konferen
ciu Hadron síructure J76, ktorá bude v Smoleni-
ciach v dňoch 15 .-19 . novembra 1976. 

Konferenčné materiály, přednášky a referáty 
budu sprístupnené aj širšiemu okruhu záujemcov 
o fyziku elementárnych častíc prostredníctvom 
zborníka z konferencie. 

Úspěšný priebeh konferencie potvrdil užitoč-
nosť a účelnost' týchto podujatí pre vzájomnú 
výměnu vědeckých informácií a pre ďalší rozvoj 
základného výskumu v oblasti fyziky elementár
nych častíc v Československu v rámci spolupráce 
dalších krajin RVHP najma našich bezprostřed
ných susedov, kde sa týmto problémom věnuje 
stále váčšia pozornost. 

Dalibor Křupa 

PROFILY O D M Ě N Ě N Ý C H V SÚTAŽI 
M L A D Ý C H MATEMATIKOV J S M F 1975 

I. cena 

R N D r . BRANISLAV ROVAN 

Katedra teoretickej kybernetiky Prírodovedeckej 
fakulty UK (*12.12.1947 Piešťany, Prír. fak. U K 
1970, R N D r . 1970) 

Odmenené práce: 

1. Proving containment of bounded AFL, Journal 
of Computer and System Sciences, 11 (1975), 

1 - 5 5 

2. On the periodicity of word-length in DOL 
languages, Information and Control 26 (1974), 
34—44 (spoluautor S. Ginsburg) 

3. Bounded push-down automata, Kybernetika 5 
(1969X261-265 

Všetky práce sú z oblasti teorie jazykov a auto-
matov. Prvá práca uvádza metodu pre dokazo-
vanie inklúzie a neporovnatelnosti abstraktných 
tried jazykov. Metoda umožňuje v mnohých prí-
padoch jednoduché riešenie problému, ktorý sa 
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zatiaT v teorii abstraktných tried jazykov riešil len 
v jednotlivých prípadoch s komplikovanými dó-
kazmi. Druhá práca skúma periodicitu dfžok 
slov v triede jazykov, motivovanej otázkami 
rastu organizmov v biologii. Tretia práca podává 
charakterizáciu triedy bezkontextových ohrani
čených jazykov pomocou podtriedy zásobníko
vých automatov. 

II. cena 

RNDr. JOZEF DRAVECKÝ 

Katedra matematickej analýzy Prír. fak. U K 
v Bratislavě (* 25. 7. 1947, Prír. fak. UK Brati
slava 1970, R N D r . 1971, školitel doc. R N D r . 
T. Neubrunn, CSc.) 

Odměněné práce: 

1. A notě on Halin clecomposition, Acta F.R.N. 
Univ. Comen. — Mathematica 25 (1971), 
21 — 24 (spoluautor J. Červeňanský). 

2. On the measurability of functions of two 
variables, Acta F.R.N. Univ. Comen. — 
Mathe natica 27 (1972), 1 1 - 1 8 . 

3. Measui ibility of functions of two variables, 
Mat. čas. 23 (1973), 147-157 (spoluautor 
T. Neubrunn). 

4. On the measurability of functions of two 
variables, Mat. čas. 23 (1973), 2 8 5 - 2 8 9 
(spoluautor R. O. Davies). 

5. Measurability of functions with values in 
partially ordered spaces, Čas. pěst. mat. 100 
(1975), 2 7 - 3 5 (spoluautor B. Riečan). 

6. Spaces with measurable diagonál, Mat. čas. 
25(1975), 3 - 9 . 

V prácach sa skúmajú dva okruhy otázok 
z teorie miery, ktoré súvisia jednak s meratel'-
nosťou funkcií, jednak so súčinmi merateíných 
priestorov. Výnimkou je len prvá práca, ktorá 
zovšeobecňuje Hahnovu vetu o rozklade zo-
všeobecnenej miery. Tri práce podávajú rozma
nité postačujúce podmienky pre meratelnosť 
funkcií definovaných na súčine merateíných 
priestorov, prípadne priestorov s mierou, a to 
nielen pre reálné funkcie. Osobitne sa študuje 
meratelnosť zobrazení do čiastočne usporiada-
ných priestorov. Posledná uvedená práca posky
tuje rad nutných a postačujících podmienok kla
dených na meratcíný priestor Y, aby každá me-
rateíná funkcia f: X —> Y malá merateTný graf 
v súčinovom priestore X X Y. 

II. cena 

R N D r . RUDOLF FlBY 

Ústav technickej kybernetiky SAV 
(*4. 4. 1946, Prír. fak. U K 1969, RNDr . 1973) 

Odměněné práce: 

1. Extensions of polylinear mappings, Mat. čas. 
23 (1973), 2 7 0 - 2 8 4 

2. Leiu.áz rule, Mat. čas. 23 (1973), 2 9 0 - 2 9 2 

235 



V prvej práci sú definované dve postupnosti 
funktorov z kategorie polylineárnych zobrazení 
modulov do nej samej. Ich základná vlastnost': 
zachovávajú algebraické identity. V druhej práci 
je ukázané, že pomocou týchto funktorov je 
možné vyjadriť Leibnizovo pravidlo pre derivo-
vanie súčinu zobrazení v Banachových priesto-
roch ako morfizmus funktorov. 

ČINNOST POBOČKY JČSMF V OSTRAVĚ 

Na výroční členské schůzi pobočky JČSMF 
v Ostravě 5. 12. 1974 byl zvolen nový výbor ve 
složení: doc. RNDr. JAROSLAV SOMMER, CSC. — 
předseda, ZDENĚK HOLUŠA — místopředseda, 
RNDr. KVĚTOSLAV BURIAN, CSC. — jednatel; 
členové: RNDr. KVŽTOMIL STACH, C S C , RNDr. 
VILÉM MÁDR, C S C , ing. STANISLAV LIČKA, C S C , 

RNDr. JAROSLAV M A Z Á Č , C S C , RNDr. JARO

SLAV LIBIC HER, RNDr. KAREL KAPOUN, C S C , 

RNDr. DAGMAR KOZLOVSKÁ, RNDr. PAVEL 

BURDA, OLDŘICH LANTA, MARIE KONEČNÁ. 

Revizní komisi tvoří: prof. ing. JINDŘICH 
MIKESKA, DrSc , FRANTIŠEK GOLAB. 

Činnost pobočky JČSMF v Ostravě se v uply
nulém roce 1975 soustředila na 4 hlavní oblasti: 

a) přípravu nadaných žáků pro řešení úloh 
MO. FO, 

b) práci v seminářích, 

c) organizaci popularizačních přednášek pro 
širší okruh zájemců, 

d) výstavy a jiné akce. 

Stručně o obsahu činnosti v jednotlivých oblas
tech: 

a) Přípravě nadaných žáků pro řešení úloh 
MO a FO byla věnována značná pozornost 
Celkem se uskutečnilo 21 přednášek v rozsahu 
3 — 5 hodin se značnou účastí. Přednášky byly 
realizovány na VŠB a PF v Ostravě v měsících 
lednu, únoru, říjnu a listopadu 1975 a lektorskou 
činnost zajišťovali pracovníci kateder matema
tiky a fyziky VŠB a PF v Ostravě a někteří 
středoškolští profesoři. Přes veškerou snahu 
KVMO, KVFO a výboru pobočky JČSMF 
v Ostravě se v roce 1975 nepodařilo z ekonomic
kých áůwoáů uspořádat tradiční prázdninové 
soustředění MO a FO. 

b) V roce 1975 se členové pobočky JČSMF 
v Ostravě podíleli na práci 5 seminářů. Předklá
dáme zde jejich výčet: 
— seminář o kybernetických metodách ve výuce 
fyziky na vysokých školách technického směru. 
Seminář proběhl ve dnech 2 3 . - 2 5 . 5. 1975 
a garantem byli pracovníci katedry fyziky VŠB; 
— seminář k matematickým metodám v ekono
mice na katedře matematiky a deskriptivni 
geometrie VŠB ve dnech 18. 6., 23. 6., 17. 9. 1975; 

— jednodenní seminář k otázkám ideově politické 
a světonázorové výchovy studentů fyziky na PF 
v Ostravě, který v září 1975 uspořádala katedra 
fyziky PF ve spolupráci s pobočkou JČSMF; 
— jednodenní seminář o matematických mode
lech mechaniky kontinua a přibližných metodách 
jejich řešení) seminář zajišťovala a realizovala 
skupina MVS pobočky v Ostravě dne 5. 12. 1975 
a přednášeli d o c dr. JINDŘICH NEČAS, DrSc. 
z M F F U K a d r . MILOŠ RŮŽIČKA, C S C Z SVÚSS 
Praha - Běchovice; 
— průběžně probíhal seminář z geometrie, 
v němž pracují někteří členové katedry matema
tiky PF a VŠB; bylo uskutečněno celkem 10 
přednášek. 

c) Pro širší členskou základnu bylo zajištěno 
několik popularizačních přednášek. Byly to 
— 7. 1. 1975 JANA PETLACHOVÁ: Vyučováni 

geometrie na NŠ podle modernizovaných osnov; 
—- 19. 3. 1975 prof. dr. VALOUCH: Současný stav 
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v modernizaci vyučování fyzice na středních 
školách; 

— 17. 4. 1975 dr. L. KŘIVSKÝ, C S C : Fyzikální 
podmínky v protonových erupcích na Slunci, 

— 21. 5. 1975 dr. M. JELÍNEK: O modernizaci 

vyučování matematice na ZDŠ, 

— 5. 6. 1975 prof. dr. R. KOŠŤÁL: O modernizaci 
vyučování fyzice na vysokých školách, 

— 21. 10. 1975 d o c dr. F . NEUMANN, C S C : 

Geometrický přístup ke globálním problémům 
lin. dif rovnic n-tého řádu, 

— 4. 12. 1975 dr. V. MALÍŠEK, C S C : Výzkum 

molekulové struktury hmoty optickými metodamim 

d) Členové pobočky J Č S M F v Ostravě, 
pracovníci kateder matematiky a fyziky P F 
v Ostravě zorganizovali dvě výstavy učebních 
pomůcek: v červnu 1975 výstavu učebních 
pomůcek pro vyučování fyzice, v prosinci 1975 
výstavu matematických pomůcek. 

V roce 1975 zasedal výbor pobočky celkem 
šestkrát a konaly se tři členské schůze. Velká 
pozornost byla v pobočce věnována rozšíření 
členské základny. V roce 1975 se podařilo získat 
22 nových členů. 

Na závěr je nutno se zmínit o velmi dobré 
spolupráci výboru pobočky J Č S M F v Ostravě 
s kabinety matematiky a fyziky K P Ú v Olomou
ci, s KVMO a KVFO, kterou hodláme dále 
rozvíjet. 

Květoslav Burian 

CELOSTÁTNÍ K O N F E R E N C E O TEORII 
GRAFŮ 

Matematický ústav SAV a Jednota sloven
ských matematikov a fyzikov uspořádaly ve 
dnech 2 2 . - 2 6 . března 1976 celostátní konferenci 
o teorii grafů. Konference se konala ve skutečně 
příjemném a reprezentativním prostředí zámku 
ve Smolenicích. Řídil ji organizační výbor slo
žený z bratislavských matematiků pod vedením 
RNDr . J. BOSÁKA, C S C . Účastnilo se j í přes 
padesát matematiků z Banské Bystrice, Bratisla
vy, Brna, Košic, Liberce, Nitry, Olomouce, 
Plzně, Poděbrad, Prahy, Zvolena a Žiliny. 

Na programu byly jednak přednášky v délce 
jedné až jedné a půl hodiny, jednak sdělení 
v délce od patnácti do třiceti minut. Přednášky 

(v pořadí, v jakém byly předneseny) byly tyto: 

F. ZÍTEK: O vzájemných vztazích pravděpodob
nosti a statistiky ke kombinatorice a teorii grafů. 
Z. HEDRLÍN : Grafová statistika. 
J. BOSÁK: Jednoznačnost' spojení predpísanej 
dížky v čiastočne orientovaných grafoch. 
I. HAVEL: O zbarvitelnosti rovinných grafů třemi 
barvami. 
M. SEKANINA: Hamiltonovy čáry v mocninách 
grafů. 
J. NEŠETŘIL: Jednoduché konstrukce grafů 
(dvoudílná přednáška). 

Konala se rovněž diskuse o neřešených problé
mech teorie grafů. 

Poněvadž ani na vědecké konferenci nelze žít 
jen samou vědou, bylo pamatováno i na spole
čenský program. Ve volném odpoledni většina 
účastníků navštívila nedaleké krápníkové jeskyně 
Driny a menší skupina se vydala na hřebeny 
Malých Karpat. Poslední večer konference byl 
věnován slavnostní večeři, po níž následovalo 
přátelské posezení až do časných ranních hodin. 
A ani při této příležitosti se nezapomnělo na 
teorii grafů; účastníci se zájmem vyslechli 
přednášku E. C HAMMERSTEINA O zbrusu novém 
typu grafu zvaném motýl. Úvod k této přednášce 
j e otištěn v tomto čísle. 

Konference byla úspěšným pokračováním 
každoročních setkání československých mate
matiků zabývajících se teorií grafů a kombina
torikou. Účastníci se shodli na tom, že organi
zátorům patří dík za dobrou organizaci a zejména 
za zajištění tak přitažlivého prostředí, jakým j e 
smolenický zámek, a že j e vhodné, aby se v tra
dici těchto konferencí nadále pokračovalo. 

Bohdan Zelinka 

ÚVOD PŘEDNÁŠKY E. C. HAMMERSTEINA 
NA SLAVNOSTNÍ VEČEŘI 
PŘI CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O TEORII 
GRAFŮ VE SMOLENICÍCH 25. BŘEZNA 1976 

Než přistoupím ke své přednášce, je třeba, 
abych především ujasnil, co je to přednáška. 

Nechť jsou dány dvě společnosti, které označíme 
Yps a Zet. Prvky společnosti Yps nazveme 

posluchači. Společnost Zet se skládá z jediného 
prvku; tento prvek se nazývá přednášející. 
Popsaná struktura je poměrně jednoduchá. 
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Nestačí však uvažovat prvky pouze jako prvky; 
je třeba jít dovnitř prvku, zjistit jeho vnitřní 
strukturu. Vezmeme-li tedy skalpel a vnoříme-li 
jej do lebky libovolného prvku společnosti Yps 
nebo společnosti Zet, najdeme tam zpravidla 
mozek. Tento mozek se skládá z buněk, které 
mají jistý obsah. Přednášku lze tedy definovat jako 
systém jistých zobrazení z množiny, která je 
obsahem mozku prvku společnosti Zety do množin, 
které jsou obsahy mozků jednotlivých prvků 
společnosti Yps. Jde o zobrazení z množiny, 
nikoliv o zobrazení množiny; prvek společnosti 
Zet nepředává veškerý obsah svého mozku. 
V tomto obsahu by mohly být i různé drby, 
o kterých ovšem přednášející nehovoří, ale sděluje 
jen to, co patří k věci. Podmnožina obsahu mozku 
prvku společnosti Zet, na níž je zobrazení defi
nováno, se rovněž mění v závislosti na prvku 
společnosti Yps, do jehož mozku se zobrazuje; 
závisí to na vnímavosti a pozornosti příslušného 
prvku. 

V této souvislosti je zajímavé studovat vliv jisté 
chemické sloučeniny na tuto závislost. Jde 
o sloučeninu, jejímž strukturním vzorcem je tato 
housenka*:) 

H -

H H 
I I 

- C — C — O — H 
i I 

H H 

Moudří latiníci užívali pro tuto sloučeninu stejného 
výrazu jako pro slovo duch — tedy spiritus. 
Zkoumáme-li vliv spiritu na prvky společnosti 
Yps, zjišťujeme, že s rostoucím množstvím 

požitého spiritu klesá vnímavost a tedy i mohutnost 
definičního oboru popsaného zobrazení. Na druhé 
straně však nesmíme zanedbat ani kovliv spiritu 
na prvky společnosti Yps; tento kovliv je dán 
vlivem spiritu na prvek společnosti Zet. S rostou
cím kovlivem spiritu mohutnost definičního oboru 
zobrazení naopak roste. Roste totiž pozornost 
posluchačů, protože očekávají, že od přednášející
ho ovlivněného spiritem uslyší něco zajímavého. 
Kovliv spiritu na prvky společnosti Yps může 
značně převážit i jeho vliv, čehoz důkazem je to, 
že jsou dosud v paměti posluchačů zafixovány 
poznatky z mé loňské přednášky. 

Abych i dnes zvýšil kovliv spiritu na prvky 
společnosti Yps, použiji opět této sloučeniny. 
Mluvil jsem už o tom, že latina má pro ni stejný 
výraz jako pro slovo duch. A existuje jistý druh 
spiritu, který je označován opět stejným slovem 
jako duch v pohádkách Tisíce a jedné noci — 
totiz gin. Proto mi dovolte malou přestávku, 
abych před pokračováním své přednášky mohl 
tento gin do sebe vnořit. 

Jan Peřina: Teorie koherence. Praha 1974, SNTL, 
edice Populární přednášky o fyzice, 224 stran, 
cena 20. — Kčs. 

Kniha J. Peřiny nazvaná Teorie koherence 
byla vydána jako dvacátý čtvrtý svazek edice 
Populární přednášky o fyzice. Jde o přepraco
vané české vydání autorovy knihy Coherence of 
light (London—Praha, Van Nostrand 1972), kte
rá byla velmi příznivě přijata světovou fyzikální 
veřejností*) a byla přeložena též do ruštiny 
(Moskva, Mir 1974). Autor přepracoval svou 
publikaci, aby zpřístupnil tuto aktuální partii 
moderní fyziky širšímu okruhu zájemců. 

*) Graf G se nazývá housenka, je-li G strom 
a vznikne-li z G odstraněním koncových uzlů 
a hran had. 

*) R. M. SILLITO, Opt. Acta 19 (1972) 1027; 
L. MANDEL, J. Opt. Soc. Am. 63 (1973) 1017; 
H. RISKEN, Optik 38 (1973) 110; 
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