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jubilea
zprávy
PROF. RNDr. FRANTIŠEK K R N A N
ŠESŤDESIATPÁŤROČNÝ
Prof. R N D r . František Krňan, vedúci Ka
tedry matematiky Vysokej školy pofnohospodárskej v Nitře, sa v tomto roku dožívá šesťdesiatpáť rokov svojho života.
Narodil sa 17. novembra 1909 v Českom
Březové z rodiny chudobného dědinského
obuvníka, otec po zranění v I. světověj vojně
zomrel.
Středoškolské studium ukončil s vyznamená
ním na Gymnáziu v Lučenci roku 1928. Odbor

na Katedře matematiky SVŠT, v novembri 1961
obhájil habilitačnú prácu a v juni 1962 bol
menovaný a ustanovený docentom. 1. septembra
1967 bol menovaný mimoriadnym profesorom
pře odbor matematika. Od 1. januára 1969
pósobí ako mimoriadny profesor na Katedře
matematiky Vysokej školy polnohospodárskej
v Nitře, kde od 15. októbra 1970 je vedúcim
tejto katedry.
Počas pedagogickej činnosti na středných ško
lách i na vysokej škole sa intenzívně zaoberal me
todickými problémami vyučovania matematiky,
publikoval viacero článkov v róznych metodickoodborných časopisoch. V roku 1951 bol meno
vaný za člena komisie pre vypracovanie učeb
ných osnov a učebnic pre všeobecnovzdelávacie
školy. Ako člen autorských kolektívov sa podielal
na tvorbě celoštátnych učebnic matematiky,
najprv pre JSŠ, potom pre SVŠ a aj pre vyššie
priemyselné školy. Učebnice ním napísané vychádzali v mnohých vydaniach. Taktiež sa podie
lal na tvorbě Metodických sprievodcov k učebniciam, urobil recenzie učebnic a taktiež je autorom odborných príručiek pre středné technické
kádre.
Ťažiskom jeho vedeckej
grup.

práce je teória polo-

Prof. Krňan velmi aktivně pracoval a pracuje
v Jednotě československých matematikov a
fyzikov, v súčasnosti je predsedom odbočky
J S M F v Nitře. Za prácu v J Č S M F u příležitosti
100. výročia založenia J Č M F bolo mu udělené
„Čestné uznanie", jeho prácu ocenil aj Celoštátny zjazd J Č S M F v roku 1972, kedy mu bol
udělený čestný titul „Zaslúžilý člen".

matematiku a fyziku študoval v rokoch 1929 až
1933 na Univerzitě Karlovej v Prahe, doktorát
prírodných vied získal v roku 1936. V rokoch
1934—1936 pósobil na gymnáziu v Lučenci,
v rokoch 1938—1953 v Bratislavě na róznych
druhoch středných škol. V školskom roku
1947/48 ako stipendista Ministerstva školstva
študoval v Dánsku u prof. B. Jessena hlavně
téoriu reálných funkcií.
Od roku 1953 pósobil ako odborný asistent

Na VŠP v Nitře sa věnoval hlavně pedagogic
kej práci, vedeckej výchove členov katedry,
práci vo vědeckých radách a v róznych komisiách.
Věnoval vela pozornosti aj tvorbě učebných
textov pre potřeby VŠP, róznym recenziám
a oponenturám. Teraz sa intenzívně věnuje
prebiehajúcej přestavbě vysokoškolského štúdia.
Prof. Krňan má velmi dobrý vzťah k spolupracovníkom i k študentom, ochotné pomáhá
iným. S úsmevom na tváři překonával ťažkosti
v osobnom živote a s optimizmon sa díval
vpřed. Aktivně sa zapojil do Slovenského
národného povstania a po jeho potlačení bol
fašistami vážněný. Jeho práca vždy vychádzala
z potrieb spoločnosti a je vždy jednoznačné
pokrokovo zameraná na výchovu vysokoškolsky
vzdělaných odborníkov.
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Při tomto životnom jubileu mu prajeme dobré
ho zdravia, sil a elánu do ďalšej práce.
Ondřej Šedivý

MEZINÁRODNI KONFERENCE
O FOTOELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH
J E V E C H V P E V N Ý C H LÁTKÁCH
Ve dnech 21.—24. 5. 1974 se konala v lázeň
ském místě Družba v blízkosti Varny mezi
národní konference o fotoelektrických a optic
kých jevech v pevných látkách. Pořádal j i
Ústav fyziky pevných látek bulharské Akademie
věd a fyzikální fakulta sofijské university. Byla
zaměřena především na polovodičové sloučeniny
A 2 B 6 , ale byla zde přednesena řada prací
týkajících se i jiných polovodičových materiálů.
Konference se zúčastnilo asi 130 fyziků z Bul
harska (asi polovina), z ČSSR (9), Maďarska,
N D R , Polska, Rumunska, SSSR a Jugoslávie (1).
Čtyři přední sovětští fyzikové přednesli souborné
referáty (S. M. RYVKIN: Některé
fotoelektrické
jevy v nehomogenních strukturách; Ž. I. ALFEROV:
Optická zařízeni na bázi heteropřechodů; M. K.
ŠEJNKMAN: Příprava a studium některých hetero
genních struktur kov—isolátor—polovodič
na bázi
sloučenin A2B6 pro výrobu detektorů a zdrojů
světla; S. V. SVEČNIKOV: Směry v rozvoji optoelektroniky a její fyzikálnětechnické
problémy).
Bylo rovněž předneseno více než 60 původních
sdělení, z toho 5 z ČSSR. Výrazným rysem
konference, který byl dobře patrný v původních
sděleních, ale ještě výrazněji v přehledných
referátech, byla orientace výzkumu v této oblasti
fyziky na problémy významné pro technické
aplikace, např. na zdroje a detektory záření,
případně optoelektroniku.
Byla to již druhá konference tohoto druhu
v Bulharsku a přítomní představitelé národních
delegací rozhodli, že podobná konference se
uskuteční v r. 1977 opět v Bulharsku. Zdá se,
že konference fohoto druhu budou pořádány
pravidelně. Rostoucí úroveň dosavadních kon
ferencí a reprezentativní zastoupení fyziků socia
listických států nasvědčují tomu, že se bude
jednat o významná setkání v této oblasti studia
fyziky polovodičů. Je žádoucí, aby se česko
slovenští fyzikové účastnili těchto konferencí
v budoucnu ve větším počtu a aktivněji než
tomu bylo dosud.
F. Lukeš
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ZE ŽIVOTA JCSMF

ZPRÁVA O Č I N N O S T I P O B O Č K Y
J Č S M F V B R N Ě ZA R O K 1973
Dne 27. listopadu 1973 se konala výroční
plenární členská schůze, na níž byla hodnocena
činnost pobočky za rok 1973.
I. VĚCI ORGANIZAČNÍ

Pobočka měla k 31. prosinci 1972 379 evido
vaných členů a kromě toho 7 dalších členů,
které vede ústředí a nejsou v naší pobočce
evidováni, a k 27. listopadu 1973 — a stejně
i k 31. prosinci 1973 — 396 evidovaných členů
a uvedených dalších 7 členů. V pobočce j e
6 členů s dobou členství delší než 50 let.
Členové pobočky jsou z těcho pracovišť
z kateder matematiky
157
z kateder fyziky
95
z vědeckých pracovišť a výzkumných ústavů 43
ze škol 2. cyklu
66
ze ZDŠ
10
posluchači z přírodovědecké fakulty
7
z pedagogické fakulty
5
z techniky, VAAZ
6
studenti
z gymnasia
7
396
Na všech pracovištích, kde jsou aspoň dva
členové, tj. na 37 pracovištích o 316 členech,
vykonává vždy jeden člen funkci důvěrníka.
Při pobočce jsou tři skupiny:
— fyzikální vědecká skupina (předseda dr. E.
SCHMIDT) vznikla r. 1968 a m á 73 členů,

