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registrací a v roce 1970 dlouhoperiodické seizmografy téhož typu spolu s krátkoperio
dickým seizmografem Vegik (zvětšení asi 25 000). Tyto nové přístroje umožnily podstatné 
zlepšení interpretace seizmických záznamů z hlediska seizmické služby a poskytly 
velmi cenný materiál pro studium povrchových vln, jehož se využívá při řešení úkolů 
státního plánu výzkumu. Nové vybavení má i přenosná polní aparatura vlastní konstruk
ce se samočinně spouštěným záznamem seizmických vln. Tato aparatura se používá 
při řešení úloh tzv. inženýrské seizmiky, kde jde o vyšetřování rezonančních vlastností 
základových půd, podložních geologických útvarů i samotných staveb a konstrukcí. 

Část pražského přístrojového vybavení je umístěna na stanici Ksiaz v PLR, která 
byla vybudována v rámci spolupráce seizmických pracovišť ČSSR, NDR, PLR; tato 
pracoviště byla zahrnuta do plánu koordinovaných vědeckovýzkumných úkolů RVHP. 
Jde o aparaturu typu FBV vyvinutou v Geofyzikálním ústavu ČSAV. Využívají se v ní 
elektronické zpětnovazební systémy. Zápis se provádí na magnetický pásek pomocí 
speciálního seizmického magnetofonu. Zaznamenané signály se přepisují a vyhodnocují 
analogově i číslicově. 

Závěrem je nutno uvést, že celá dosavadní úspěšná a mezinárodně oceňovaná činnost 
seizmické stanice Praha je spojena se jménem akademika A. ZÁTOPKA, zakladatele 
československé seizmické školy, který tuto stanici vybudoval a po dlouhou radu let 
řídil. 

Piata konferencia československých fyzikov 

Košice 29. august — 1. september 1977 

Juraj Daniel-Szabó, Košice 

V dňoch 29. augusta až 1. septembra 1977 sa uskutočnila v Košiciach piata celoštátna 
konferencia československých fyzikov, ktorá nadviazala na úspešnú tradíciu predchádza-
júcich celoštátnych střetnutí čs. fyzikov v Brně (1969), v Bratislavě (1971), Olomouci 
(1973) a v Liberci (1975); jej usporiadatermi boli okrem FVS JSMF a JČSMF, Univer
zita P. J. Šafárika, Vysoká škola technická a Ústav experimentálnej fyziky SAV v Koši
ciach. Rokovania konferencie prebiehali v priestoroch Vysokej školy technickej a Príro-
dovedeckej fakulty UPJŠ a zúčastnilo sa jej výše 400 fyzikov. 

Přípravu a priebeh konferencie riadil přípravný výbor na čele s akademikom 
T. KOLBENHEYEROM a organizačný výbor pod vedením J. DANIELA-SZABÓA. 
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Významným rysom konferencie bola skutočnosť, že sa odohrávala v roku 60. výročia 
Velkej októbrovej socialistickej revolúcie a 25ročného výročia existencie fyziky na vý-
chodnom Slovensku, ktoré události boli zvýrazněné aj v rokovaniach konferencie. Jej 
ústředně heslo „Fyzika v službách spoločnosti" dobré odrážalo obsah rokovaní i ciele, 
ktoré účastníci konferencie zvýraznili v záverečnej rezolúcii. 

Po krátkom otváracom prejave předsedu organizačného výboru, J. Daniela-Szabóa, 
vystúpil akademik Kolbenheyer. Vo svojom příspěvku připomenul význam VOSR pre 
rozvoj védy, osobitne vied prírodných a zhodnotil výsledky 25ročného budovania fyziky 
na východnom Slovensku. Konferenciu pozdravili I. námestník ministra školstva SSR 
prof. dr. E. KILLÁR, CSC, V zastúpení ministra školstva SSR a prof. Ing. A. PAŽÁK, 
DrSc, rektor Vysokej školy technickej v Košiciach. Pozdravný list ministra školstva 
ČSR, doc. M. VONDRUŠKU, prečítal predsedajúci J. Daniel-Szabó. 

Akademik Kolbenheyer oboznámil účastníkov konferencie s návrhom listu vyjadru-
júceho stanovisko účastníkov konferencie k zneužívaniu védy na výrobu nových ničivých 
zbraní, vrátane tzv. neutrónovej bomby. List bol jednomyselne přijatý a bol odoslaný 
Čs. mierovej radě v Prahe. 

Hlavný přejav v dopoludňajšom zasadnutí predniesol předseda SAV akademik 
HAJKO na tému,,Fyzika a spoločnosť". Vo svojom závažnom vystúpení sa zmienil o ras-
túcom význame fyziky v spoločnosti, v róznych jej oblastiach činnosti a upozornil aj 
na možné zneužívanie výsledkov fyzikálneho bádania. V závěre svojho prejavu spomenul 
aj niektoré problémy súvisiace s výukou fyziky na našich vysokých školách. 

Pracovně rokovanie konferencie sa uskutočnilo dňa 29. 8. odpoludnia, 30. 8. celý deň 
a 1. sept. dopoludnia. Úvodom rokovaní odzneli vždy súborné přednášky v pléně, resp. 
v dvoch paralelných poloplenárnych sekciách, zamerané na aktuálně otázky súčasnej 
fyziky. Boli to přednášky J. KREMPASKÉHO: Kovové sklá, S. ŠAFRATU: Supratekutost', 
J. PEŘINU: Statistika fotónov v nelineárnych optických procesoch, J. KACZÉRA: Fyzika 
magnetických bublin, J. PIŠÚTA: Interakcie pri vysokých energiách a struktura hadró-
nov, P. ŠUNKU: Súčasný stav a perspektivy termojadrového výskumu. Přednášky boli 
sledované s vysokým záujmom účastníkov a přispěli k lepšej informovanosti z róznych 
oblastí modernej fyziky. 

Ďalšie jednanie konferencie sa uskutočnilo v 13 sekciách, v posluchárniach Vysokej 
školy technickej a Prírodovedeckej fakulty. V rámci sekcií sa uskutočnilo aj Sympózium 
fyziky nízkých teplot, ako aj rokovanie V. celoštátnej konferencie o magnetických vlast-
nostiach látok. V sekciách sa referovalo o konkrétných vědeckých výsledkoch jednotliv-
cov i kolektívov, dosiahnutých na ústavoch ČSAV i SAV, vysokých školách a rezortných 
výskumných ústavoch. Odbornou náplňou krátkých referátov i zdelení, ktorých bolo 
do 300, boli aktuálně problémy fyziky polovodičov, plazmy, magnetických javov, jadro-
vej fyziky, vysokých energií, optiky, teorie tuhých látok, kovov, molekulárnych sústav, 
iónových a kvapalných kryštálov a dielektrik, akustiky, všeobecnej fyziky a nízkých 
teplot. 

Výrazným znakom v sekciách bola aktívna účasť mnohých mladých vědeckých pra-
covníkov. 
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Večerná diskusia dňa 30. augusta 1977 bola věnovaná otázkám vzťahov fyziky k'věd
ných disciplínám z fyziky vychádzajúcim alebo na ňu nadvázujúcim. Po úvodnom refe
ráte J. VLACHÉHO na tému Fyzika a interdisciplinarita v živej výmene názorov sa diskuto
vali najma otázky vzťahov fyziky a astronomie, geofyziky, biofyziky, chemickej fyziky 
a pod. Diskusia ukázala, že o tieto otázky je medzi fyzikmi živý záujem a že bude účelné 
na nasledujúcej konferencii fyzikov zaradiť medzi odborné plenárně přednášky aj témy 
interdisciplinárneho charakteru. 

V rámci konferencie sa uskutočnilo dňa 31. augusta 1977 aj valné zhromaždenie^ 
FVS JČSMF a oddělené zasadnutia českej časti FVS JČSMF a FVS JSMF. 

V závěrečný deň konferencie, na plenárnom zasadnutí účastníci přijali rezolúciu, 
ktorá zaujímá stanovisko k viacerým aktuálnym otázkám ďalšieho rozvoja fyziky 
u nás. Pozitivně hodnotí existujúcu strukturu fyzikálneho výskumu, ako aj dosiahnuté 
výsledky; dókazom toho bola aj úroveň přednesených príspevkov na konferencii. Pre 
ďalšie zvyšovanie efektivnosti vedeckej práce rezolúcia považuje za potřebné ďalej zvy
šovat' ideologickú a odbornú přípravu vědeckých pracovníkov, účirmejšie koordinovat* 
činnosť pracovísk akademie a dalších vedeckovýskumných inštitúcií, modernizovat' 
experimentálnu základnu fyzikálnych pracovísk, zefektivnit' medzinárodnú spoluprácu 
v rámci krajin RVHP a rozšířit' možnosti využívania modernej výpočtovej techniky. 

Rezolúcia sa prihovára za intenzivnější rozvoj významných hraničných odborov (bio
fyzika, chem. fyzika) a za ďalšie skvalitnenie a modernizovanie vyučovania fyziky na 

Předsednictvo 5. konferencie čs, fyzikov 
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školách všetkých stupňov, oceňuje činnosť Jednoty čs, matematikov a fyzikov, Jednoty 
slov. matematikov a fyzikov, ako aj ich fyzikálnych vědeckých sekcií pre organizovanie 
fyzikálneho života a prehíbenie spolupráce medzi fyzikálnymi pracoviskami. 

Okrem odbornej časti organizátoři konferencie vytvořili možnosti aj pre rózne akcie 
spoločenského charakteru, ako bolo napr. prijatie vybraných účastníkov konferencie 
rektorom UPJŠ, spoločenský večer s kulturným programom, hudbou a tancom, ako 
aj spoločenský výlet do okolia Košic. Aj tieto akcie přispěli k nadviazaniu osobných 
kontaktov, nových známostí a k neformálnym diskusiám. 

V rámci konferencie v priestoroch Vysokej školy technickej bola usporiadaná aj vý
stava s ústredným heslom ,,25 rokov fyziky na východnom Slovensku", ktorá názorným 
spósobom dokumentovala rozvoj vedeckej práce na fyzikálnych pracoviskách vysokých 
škol a pracovísk SAV na východnom Slovensku. 

Konferencia po odbornej i spoločenškej stránke splnila svoje poslanie. 

Při této příležitosti bych chtěl vyjádřit své pře
svědčení, že matematika, stejně jako hudba, vy
žaduje vrozené nadání. Bez tohoto nadání může 
sice dobrá didaktika a jazyk teorie množin do
sáhnout lepších výsledků než špatná didaktika, 
přesto však jen mírných úspěchů. Chtěl bych zde 
ještě konstatovat, že můj kritický postoj k tzv. 

„nové matematice" sdílí většina vědeckých pra
covníků v matematice. Přehnané zdůrazňování 
jazyka teorie množin a axiomaticko-deduktivní 
metody jsou nebezpečím pro budoucnost konec
konců rozhodujícího, problémově orientované
ho matematického bádání. F. Hirzebruch 

... po"dlouhou dobu se pěstovala na univerzitách 
výlučně vysoká věda bez ohledu na to, co je po
třebné pro školu a aniž by se někdo staral o ně
jaký vztah ke školské matematice. Co ale je dů
sledkem takové praxe? Mladý student na začát
ku svého studia cítí, že je postaven před problé
my, které mu nepřipomínají nic z toho, čím se 
dosud zabýval, a přirozeně tyto věci rychle a dů
kladně zapomene. Začne-li po absolvování stu
dia pracovat jako učitel, musí právě tuto obvyk
lou elementární matematiku učit tak, aby to od
povídalo střední škole, a protože nedovede samo
statně tento úkol sladit se svou vysokoškolskou 
matematikou, přejde brzy k staré tradici vyučo
vání a vysokoškolské studium mu zůstává více 
či méně příjemnou vzpomínkou, která nemá \\\v 
na jeho způsob vyučování. 

Během tohoto kursu se konaly podnětné diskuse 
k otázkám modernizace vyučování aritmetice, 
algebře a analýze, zvláště pak k otázce zavedení 
diferenciálního a integrálního počtu na střední 
školu. Projevil se přitom u účastníků kursu potě
šitelný zájem o tyto otázky a vůbec o naše snahy 
přivést univerzitu a střední školy do živého kon
taktu. Věřím, že i moje přednáška je v souladu 
s touto tendencí, že přispěje alespoň trochu k od
stranění starých nářků, které musíme — dosud 
často právem — vyslechnout ze strany střední 
školy: vysokoškolské studium přináší sice mnoho 
speciálního, ale nechává budoucího učitele zcela 
neorientovaného v mnoha obecných a důleži
tých věcech, které by mohl později skutečně 
potřebovat. 

Felix Klein, 1908 
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