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Pokroky matematiky, fysiky a astronomie, ročník IV, číslo 3 
J s_- • 

Z ČINNOSTI )ČMF 

5. ledna 1959 vzpomněla Jednota československých matematiků a fysiku prvního výročí 
úmrtí člena svého předsednictva a nezapomenutelného pracovníka Jednoty Františka 
VyÓicTUa, doktora fysikámě-matematických věd, jprofesora Vysokého učení technického 
v/ Praze, smuteční vzpomínkovou slavností. 

Přednášky v matematické obci pražské 
I. října 1958 přednášerv Praze dr. H i lmar Grimm, vědecký pracovník ústavu pro 

rnikrobiologii a experimentální terapii.v Jeně na thema Matematicko-statistické metody 
počítání bakterii. Zpráva o návštěvě dr HilmaraKJrimma je otištěna v tomto čísle str. #55. 

5. a 6. prosince 1958 přednášel v Praze Leo L. Beranek (B. A^M. S.; S. D., D . S e , 
Hon.)* Lecturer, Massachusetts Institute of Technology'and President, Bolt Beranek 
and Newman Inc., Cambridge, Massachusetts, USA, na thema ta Návrh akustiky "koncert
ních sálu, Přenos a vyzařováni zvuku konstrukcemi. 

8. prosince 1958: Dr. V á c l a v Fab ián, Aproximační metody pro vyhledáni maxima 
(regresivni) funkce k reálných proměnných (souvislosti s óptimalisací výrobních postupů); 

II. prosince 1958vse konala v Krajském pedagogickém ústavě v Praze beseda, na které 
promluvil doc. J. Vyš ín a kolektiv pracovníků Vysoké školy pedagogické v Praze 
o LobaČev8kého geometrii jako thematupro zájmové krouz^ky>matematityj na středních školách; 

12. prosince 1958: Josef K v a s n i c a, odb. as. FTJF KU, O elementárních částicích; 
17. prosince 1958: Dr. V á c l a v Fab ián, Intervalový odhad rozdílu dvou středních hodnot 

normálních náhodných proměnných s nestejnými rozptyly při předepsané přesnosti; 
12. ledna 1959: Ing. Vác lav Doleža l , O základech teorie lineárních elektrických ob

vodů; 
19. ledna 1959; Ing. Zdeněk Vore 1, Nové metody odhadu v teorii obyčejných diferenciál

ních rovnic; . * 
21. ledna 1959: Ing. M i lan Ul lr ich, Teorie náhodných distribucí a aplikace matematické 

statistiky v polských vědeckých střediscích. 

Z činnosti pebogek IČMF 
České Budějovice - N . 

Pobočka JČMF v Čes. Budějovicích uspořádala dne 3. října 1958 přednášku prof. dr. 
'A. Bě laře v VPŠ v Brně na thema „Některé problémy výchovjy k vědeckému materialis
mu ve vyučování fysice." Tato přednáška byla proslovena i nafsjezdu čš., fysiků v Prazel 

Dne 13. listopadu 1958 jsme uspořádali diskusní večer o výsledcích) konference čs. 
fysiků v Praze a konference čs. matematiků ve Smolenici na Slovensku. Referovali 
8. Fuks ík a s. Bybák. 

Abychom zvýšiŮ zájem žáků o matematiku, uspořádali jsme pro žáky 9. —11. ročníku 
jedenáctiletek a žáky průmyslových škol v Čes. Budějovicích celke/n pět přednášek, 
na nichž jsme vzorově řešili vlohy ze starších ročníků MO. Zájem žáků, zejména z prů
myslových škol, byl značný. \ v̂ f ' 

Dne 4. prosince 1958 jsme uspořádali exkursi (za účasti 20 členů) do KOVOSVITU n. p. 
v Sezimově Ústí. Šlo zejména o to, seznámit učitele technických předmětů se způsobem 
opracovávání strojních součástek, jejich funkcí ve stroji i konečně se stroji samými. 
KO VOS VIT vyhověl těmto požadavkům velmi dobře. Sám vyrábí většinu součástek 
a z nioh pak sestavuje i mohutné Soustruhy a vrtačky, které budily pozornost i na světové 
výstavě v Bruselu. Užitek z této exkurse je pro účastníky nesporný. • 

18. prosince 1958 přednášel, pro členy pobočky v Čes. Budějovicích s. doc. dr, Čestmír 
Muz ikář z matematicko-fysikální fakulty v Praze, o Čerenkovově záření. Přednáška 
byla pro fysiky velmi zajímavá a dobře srozumitelná. S. Muzikář ji přednesl již před tím 
v pobočce pražské. \ t F»V. 
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Nitra ._ • 
Dňa 27. 11. lé58; usporiadala (Pobočka Jednoty čsj. matematikov a fyzikov v Nitrian-

skom kraji plenárnú sohddzu, na ktorej sa zúčastnilo 40 rudí. 
Na tejto schddze predniesol A. H e i n i s c h přednášku „Rieěenie konštrukčných úloh 

v planimetrii*'. 
JĎalej J. A n d ó d y o v á pre4nieela zprávu o konferencii fyzikov, konanej tóhto ro^u 

v Prahe a A. H e i n i s c h predniesol zprávu o konferencii matematikov, konanej tohto 
roku v Smolenioiach. 1 

Tajomník Pobočky Lad. Dunajský predniesol zprávu o doterajšej činnosti. Po 
diskusii bol zvolený nový výbor Pobočky v tomto "zložení: předseda A. He in isch, 
učiter Priem vselnej školy v Nitře, podpredseda J iř íKore j tko, odborný asistent KPM —4 
VŠP v Nitře, tajomník Lad. Dunajský, odborný asistent KPM ---VŠP vt Nitře (adresát 
Katedra pornohospodárskej mechanizácie Vysokéj školy polnohospodárskej V/Nitra,. 
Lysenkova 10.). Členovia: P. Bartoš,, učiter JJ3Š v Zlatých Moravciach, J. Drábik, 
učitel I. JSŠ v Nitře, V. Mikulášek, Výzkumný ústav acetylénovej chemie v Novákoch, 
P. Šumný učitel JSŠ v Zlatých Moravciach. Revizoři Mi los lav Duohoň, asistent 
— í í X y g - — - V T - ^ -*---IřPM i VŠP v Nitře, Láoí N o v o v e s k ý , učiter Pedagogiokej školy v Nitře. 
, Plenárna schódzia navrhla ÚV JČMF, aby na program Sjazdu JČMF zařadila otázku 
obnovenia publikačnej Činnosti JČMF a otázku úrovně vyučovania matematiky a fyziky 
na našich středných Školách. ( ; ' -

. . , . ' . • Lad. Dtmajšký 
Ostrava < 
22. října 1958 byla v rámci polytechnického školení učitelů absolvována další beseda, 

kterou řídil ing. V. P isk oř, na thema „Lisování kovů**. Na této besedě pohovořil oředná-
/šející nejdříve o druzích výrobků vyráběných lisováním za studena. Pak promluvil 
o plechu, který je používán pro lisování a podrobně vysvětlil požadavky na plechy; 
chemické složení, zkoušení na tvrdosti a pevnost (Brinell, Repkwell, Vicher>, technolo
gické vlastnosti — zkouška na střih, ohyb, hluboký táhl požadavky na strukturu plechu — 
metalografické zkoušky, vnější vzhled, rozměry a odolnost proti korosi. V další části 
besedy byla vysvětlena podstata tváření kovů — změna tvaru a mechanických vlastností 
vlivem pjusobení vnější sily, fysikami podstata plastické deformace — vzájemný posuv 
krystalu kovů po krystalografických rovinách a všechny úkazy, které s tímto souvisí. 
.Pále probral užívané lisy a nástroje: V závěru pohovořil o organisaoi práce při sériové 
a hromadné práci v lisovnách. ' 
/ 29. října 1958 se konala exkurse^k námětu besedy do n.p. SFINX ve Frýdlantu n. O., 
kde se účastníci seznámili prakticky s přednesenými náměty* vztahujícími se k lisování 
kovů. 

12. listopadu 1958 se konala Členská schůze pobočky, ve které byly projednány některé 
organisačnl záležitosti a přednesená přednáška prof. dr. V. Š t ě p á n s k é h o na thema. 
„K problematice teoretických'základu vyrovnávacího počtu". Přednáška sestávala ze 

' tří častí. V prvé části podal přednášející přehled hlavních problémů vyrovnávacího počta 
a upozornil na jejich význam při řešení techniokých problémů. V druhé časti poukázal 
na problematičnost výkladů některých teoretických základů vyrovnávacího počtu, jak 
se vyskytují > učebnicích určených pro techniky. Ve třetí části autor naznačil, jakým 
způsobem je možno dosáhnout právě v této problematice upřesnění, zjednodušení sTvětK 
názornosti^ Obsah přednášky měl kromě přínosu speciálně vědeckého také význam jako 
příspěvek k rozšíření polytechnického vzdělání učitelů matematiky. 

s 26. listopadu 1958 byla uspořádána v rámci polytechnického školení učitelů besed* 
na námět ^válcování kovů**, kterou vedl ing. A! Fajai V této besedě byli účastníci sezná
meni s historickým vývojem válcování jemných plechů, s používanými stroji, jejich, 
uspořádáním, válcovaným materiálem, způsoby a organisaoi práce a úpravě hotových' 
plechů. ' ' » 
. 3 . prosince 1958 se konala exkurse do válcoven plechu STALINGRAD v Lískovci. 
Účastníci prakticky shlédli problémy přednesené na besedě. 

18. prosince 1958 se konala přednáška doc. dr. F. N o ž i č k y „O optimální přepravě 
uhelných dodávek z celostátního hlediska**. Přednáška se týkala jednoho z nejzávaž
nějších problémů z teorie lmeárního plánování — tak zvaného problému dopravního* 
Přednášející podal především historický pohled na vývoj celého lineárního prolamování 
spolu s výčtem výsledků, dosažených u nás. Obšírně shrnul pak teorii, vedoucí k úspěšné
mu řešení problematiky, založené na teorii n-rozměrných polyedrů a teorii grafů, a na 
příkladech předvedl početní postup v konkrétních případech. Dnes již byl ke konkrét
ním výpočtům sestaven počítací stroj, založený na metodě, o níž au,tor podrobně referoval. 
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ZTolen 
^rednáSková činnost Oabočky JČMF vo Zvolené v roku 1958 bóla zameraná jednak 

na pomoc učiteTom matematiky a fyziky středných škol, jednak na pomoc praxi poriada-. 
nim odborných a odbornó-populárnych prednášok pre technických pr^covníkov v prie-
mysle. Úzká bola spolupřáca Odbočky s Krajskou odbočkou Společnosti pre šírenie 
pohtických a vědeckých poznatkov ako i s Krajským Ústavom pre dalšie vzdelávanie 
uČitefov v Banskej Bystrici. S r r 

Od 1. aprfla 1958 (přednášková činnost do 31. UX. 1958 bola uveřejněná v tomto časo
pise, roč. lil., č. 5) do konca roku 1958 odzneli v Odbočke nasledujúoe prednááky, v oelko-

"' 27: / ' . * J ' \ 

82. 
28. 

von*. 
25. 4. 1958: Ing. Imridn BÁnyait Nomograficfyé zobrazovanie; 

8. li., 1958: František Krsek, Logaritmické pravítko v technickej praxi; v . 
21. 11. 1958: Dr.^ratnišek Krňan, Numerické a grafické metody riešenia algebraických 

x rovnic vyěěich etupfiov. Přednáška bola přednesená v Lučenci a poriadaná 
spolu s Okrasným pedagogickým stred^enr v Lučenci; ' 

11. 1958: Dr. František Krňan, Topologické priestorý; 
11. 1958: Coc. Dr. Karol Havlíček. Význam f logiky vo vyučováni matematiky. 

Přednáška bola poriadaná spolu s Krajským ťísta^ 
ui ' učitelóv v Banskej Bystrici, za hojnej účasti učitelov matematiky z celého 

' kraja;, ' s , t t 
29. 11. 1958; Doc, Dr. Károl Havlíček, Neeuklidovská geometria a jej ideologický význam; 
18. 4. 1958: Doc.JDr. Ladislav Ttteim, Výskům ionosféry. Přednáška odznela v rámci 

spolupráce so Spoločnoétou pre šírenie politických a vědeckých poznatkov 
v semmári o MGR, usporiadanom pre lektorov SpoloČnosti v banskobystrié-
tkom kraji. x + " ' ' • - ' 

21.10. 1958: Ondřej G£bor — Pavol Mráz, Referáty o sjazde matematiko v v Smole-
j niciach a sjazde fyzikov v Prahe. 

23.10. 1958, 30. 10. 1958, 6.11. 195$, 13. 11.1958, 20. 11. 1958, 27. 11. 1958, 
4. \%. 1958,11. 12. 1&58, J8. 12. 1958: 

Doc. Dr. Cyril Palaj, Cyklus prednášok sr vyššej matematiky pre potřeby i 
. praxe. (tykius bol pbr&ada^ sitoločne so 

t a vědeckých poznatkov. Přednášky odzneir^Banskei Bystrici. 
5. 12. 1958: Jaroslav Krbirct, Úyoctné přednášky cyklu? prednášok zo základov mate-

19. 12. 1958. matiky. Cyklus bol poriadaný spolocne s *Domom osvěty vo Zvolené. Před
nášky svojou náplňoíHboly prispó^obené pot»et>ám záujemoov z praxe pre 
skvalitnenie ich práce na í>racovisku resp. ako příprava pre dalšie Studium 
na vysokých školách. } %

 l '/ ^, 
Okrem toho taktiež y spolupráci so Spolocnosťou predniesol Dr. Ladislav Tnern 

9 po^ularne-odbto.rnyoh1prednášok na terny o vesmíre a astronautike a o družiciach. 
Pradiiášky boH přednesené v rozličných závodoch a Osvětových besedách. 
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