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470 S$=CHR$(32) 
480 FOR 1=1 TO LEI(SOUC$) 
490 I$=MID$(S0UC$,I,1) 
500 IF X$=CHR$(46) THEV 520 
510 S$=S$+X$ 
520 VÉZT I 
530 S$=MID$(S$,2) 
540 Z$=HID$(STR$(At*Bt),2) 
550 IF LEI(S$XLEI(Z$) THEV 
S$=S$+',Q": GOTO 550 
560 PRIVT STRIVG$(48-LEV(S$), 
CHR$(32));S$; 
570 IF DES=0 THEV 610 
580 SOUC#=AA#*BB#:SOUC$=STR$(SOUCt) 
590 IF S0UC#<1 THEV 
SOUC$="()"+MID$(SOUC$ ,2) 
600 PRIVT " = " ;SOUC$ 
610 LOCATE 24,25 
620 PRIVT "Dalsi přiklad (a/n): 
630 A$=IVKEY$:IF A$="M THEV 630 
640 IF A$="a" OR A$="A" THEV RUV 
650 SCREEV 0:C0L0R 7:CLS 
660 EVD 

(Programový řádek bez čísla řádku j e po-
kračováním řádku předchozího.) 

Zdeněk Ruby 
SOU hudebních nástrojů, Luby u Chebu 

Z HISTORIE 

Sto let od narození prof. Eduarda 
Čecha 

V posledních červnových dnech letoš-
ního roku uplynulo 100 let od narození 
jednoho z předních světových matemati-
ků a významného pedagoga prof. PhDr. 
Eduarda čecha, který významnou měrou 

ovlivnil rozvoj čs. matematiky a je j í výu-
ky. 

Narodil se 29. června 1893 ve Stračově 
(okr. Hradec Králové) a jako žák J. So-
botky, K. Petra a B. Bydžovského absol-
voval filosofickou fakultu české univerzity 
a českou vysokou školu technickou v Pra-
ze. V letech 1921/22 studoval v Turíně 
u slavného matematiky Fubiniho. Poté 
čtyři roky (1919 až 1923 s roční přestáv-
kou) vyučoval na středních školách, v roce 
1922 se habilitoval na pražské univerzitě, 
od roku 1923 byl mimořádným a od ro-
ku 1928 řádným profesorem na Masaryko-
vě univerzitě v Brně. Tehdy již byl přes-
polním členem Královské české společnos-
ti nauk, řádným členem České akademie, 
čestným členem Jednoty čsl. matematiků 
a fyziků, členem Moravské přírodovědec-
ké společnosti, Čsl. národní rady badatel-
ské a permanentního výboru pro pořádá-
ní mezinárodních topologických konferen-
cí. Účastní se aktivně mezinárodních kon-
gresů, přednáší jako host na univerzitě ve 
Varšavě i na univerzitě michiganské v Ann 
Arber. Ve školním roce 1935/36 pobýval 
v USA jako člen Ústavu pro pokročilé stu-
dium (The Institute for Advanced Study) 
v Princetonu ve státě New Jersey. Snar 
ží se stále vybudovat trvalou, soustavnou 
a organizovanou matematickou školu; ten-
to svůj životní záměr uskutečnil po svém 
návratu z Ameriky, kdy v květnu 1936 za-
ložil při přírodovědecké fakultě Masaryko-
vy univerzity v Brně topologický seminář, 
který se s úspěchem věnuje studiu tohoto 
perspektivního odvětví. 

Topologie (analysis situs) j e velmi ob-
sáhlý a poměrně mladý matematic-
ký obor, který se četných úspěchů do-
pracoval teprve v první polovině našeho 
století. Opírá, se o velmi obecný výklad 
pojmu prostor a študuje takové vlastnos-
ti útvarů, které se nemění při oboustran-
ně spojitých transformacích. V topologii 
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tedy nezáleží na geometrických vlastnos-
tech, které závisí na pojmech vzdálenos-
ti, křivosti apod. Z topologického hledi-
ska je například možno považovat v rovině 
obvod čtverce a kružnici za rovnocenné, 
ale úsečku a kružnici nikoliv. Podle me-
tod, kteiými topologie studuje topologic-
ké útvary, rozlišujeme topologii množino-
vou (využívající teorii množin) a topologii 
algebraickou (též kombinatorickou), která 
užívá moderních algebraických postupů. 

Po roce 1945 působil E. Čech jako pro-
fesor přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze (akademik ČSAV 1952). 
Věnoval se organizační a pedagogické čin-
nosti, řídil vybudování kateder matema-
tiky na všech pedagogických fakultách 
v českých zemích, stál u zrodu Matematic-
kého ústavu ČSAV v Praze (1947 pod náz-
vem Badatelský ústav matematiky) a Ma-
tematického ústavu UK v Praze. Mezi je-
ho žáky a spolupracovníky patřili např. 
O. Borůvka, V. Jarník, B. Pospíšil, 
J. Novák, F. Vyčichlo, A. Švec aj . Publi-
koval přes 94 vědeckých prací, které uve-
řejňoval v domácích i zahraničních časo-
pisech, a deset knih z oblasti projektová-
ní diferenciální geometrie ( Geometria pro-
iettiva differenziale, Bologna 1927; Intro-
duction à la géométrie projeciive diferen-
tielle des surfaces, Paris 1931; Projektivní 
diferenciální geometrie, Praha 1926) a to-
pologie (Bodové množiny, část I., s do-
datkem O derivovaných číslech funkcí jed-
né proměnné od V. Jarnika, Praha 1936; 
k významným patří během války napsané 
Topologické prostory, Praha 1959) a řa-
du statí týkajících se organizační a pedar 
gogické činnosti, např. Reforma přírodo-
vědecké fakulty (1945). V letech 1953 až 
1960 pracoval jako hlavní redaktor časo-
pisu Czechoslovak Mathematical Journal. 
Výrazně také ovlivnil českou matematic-
kou terminologii. Zemřel 15. 3. 1960. 

V historii české vědy zaujímá prof. 
Čech významné místo nejen svojí vlast-

ní vědeckou prací, ale také tím, že mezi 
našimi matematiky systematicky rozšiřo-
val znalosti nejmodernějších matematic-
kých metod a prosazoval přesnost mate-
matického myšlení. Založením topologic-
kého semináře, výzkumných pracovišť 
a organizací činnosti mladších kolegů při-
pravil půdu k dalšímu rozvoji matematic-
kých věd u nás. 

Bohumil Tesařík 

ZPRÁVY 

Standardy fyzikálního vzdělávání 
na SOU a SOŠ 

Ve dnech 15. - 17. dubna 1993 se na 
SOU služeb, řemesel a podnikám v Haví-
řově uskutečnil pracovní seminář věnova-
ný standardům fyzikálního vzdělávání na 
SOŠ a SOU. Organizátorem semináře by-
la katedra fyziky přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity a odborná skupina 
pro vyučování fyzice na SOŠ a SOU Fyzi-
kální pedagogické sekce JČMF. 

Součástí programu semináře byla také 
informace Bedřicha Steuera, zást. ředitele 
SOU o mezipředmětových vztazích v pod-
mínkách SOU a přednáška PhDr. Josefa 
Malacha, CSc. z PdF OU na téma „Pojetí 
standardů a zásady jejidi tvorby". Účast-
níci semináře se pak rozdělili do sekcí 
k tvorbě standardů. 

Na závěr semináře byly rozděleny úkoly 
pro další zpracování standardů a byl sta-
noven termín další pracovní schůzky, kte-
rá se uskutečnila 1. až 3. července 1993 
na SPS v Chrudimi v rámci semináře na 
téma „Výměna zkušeností z tvorby stan-
dardů fyzikálního vzdělávání". 
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