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jubilea
zprávy

NOVÝ ČASOPIS SINGLE MOLECULES

Fyzika pevných látek přechází již delší
dobu postupně od trojrozměrných útvarů ke
studiu látek s nižším počtem rozměrů, tj.
k látkám dvojrozměrným (povrchy krystalů,
tenké vrstvy, supermřížky), jednorozměrným
a bodovým (např. kvantové tečky). Současně
se zajímá o výzkum spektra vazebních elek-
tronů při přechodu od molekuly k trojroz-
měrnému krystalu. Při tom se ukazuje, že při
přechodu od molekuly ke krystalu vznikají
stabilní geometrické útvary, tzv. nanomet-
rické klastry. Všechny tyto nové látky mají
vedle nových fyzikálních vlastností ještě za-
jímavé chemické vlastnosti a v poslední době
se ukazuje jejich význam i pro hlubší poznání
biologických procesů.
Tyto skutečnosti vedly k založení nového

časopisu „Single Molecules�, který od ledna
2000 vydává americko-německé vydavatel-
ství Wiley-Verlag Chemie. Šéfredaktorem je
Dr. W. P. Ambrose z Národní laboratoře
v Los Alamos ve Spojených státech, který
má 3 regionální zástupce a 16 členů re-
dakční rady. Časopis bude uveřejňovat expe-
rimentální i teoretická sdělení o fyzikálním,
chemickém a biologickém chování molekul
jako samostatných celků a nanometrických
klastrů v různých prostředcích. Další infor-
mace lze získat v informačním letáku, který
je k dispozici v redakci PMFA.

Miloš Matyáš

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE VÍTĚZŮ
MATEMATICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH
A PROGRAMÁTORSKÝCH SOUTĚŽÍ

V rámci Dnů vědy ’99 se uskutečnilo
v historii první pracovní setkání — konfe-
rence vítězů středoškolských soutěží: Mate-
matické olympiády, Klokana, Středoškolské
odborné činnosti v oboru matematika, Fyzi-
kální olympiády, Středoškolské odborné čin-
nosti v oboru fyzika, Turnaje mladých fyziků,

Programátorské olympiády ve školním roce
1998–1999.
Cílem konference bylo umožnit studen-

tům výměnu odborných zkušeností, jednotně
zhodnotit úspěchy studentů na střední škole.
Účastníci konference:
1. Martin Dienstbier; Gymnázium Ch.
Dopplera, Praha; TMF, SOČ-F

2. Zdeněk Dvořák; Gymnázium V. Ma-
kovského, Nové Město na Moravě; PO

3. Petr Frolík; Gymnázium Ch. Dop-
plera, Praha; TMF

4. Jan Houštěk; Gymnázium, Pelhřimov;
MO, FO

5. Michal Illich; Gymnázium Buďánka,
Praha; PO

6. Petr Jindra; Gymnázium, Kadaň; Klo-
kan

7. Petr Kazár; Gymnázium Ch. Dop-
plera, Praha; TMF

8. František Němec; Gymnázium Ch.
Dopplera, Praha; TMF

9. Petr Plavjaník; Gymnázium, Třebíč;
SOČ-M

10. Miroslav Pošta; Gymnázium, Pardu-
bice; SOČ-F

11. Václav Řehák; Gymnázium Ch. Dop-
plera, Praha; TMF, SOČ-F

12. Hanuš Seiner; Gymnázium, Pardubice;
SOČ-F
Uspořádání konference zásadně podpořil

PhDr. P. Kratochvíl, CSc., člen Vědecké
rady AV ČR, předseda Výboru ke Dnům
vědy ’99.
Konference se uskutečnila 22. 10. 1999 ve

Fyzikálním ústavu AV ČR. Pořadateli kon-
ference byly Komise pro talenty JČMF a Fy-
zikální ústav AV ČR za podpory Rady Pro-
jektu ASTRA 2000.
Předsedou konference byl RNDr. V. Dvo-

řák, DrSc., ředitel Fyzikálního ústavu
AV ČR; místopředsedy konference doc.
RNDr. K. Segeth, DrSc, ředitel Matema-
tického ústavu AV ČR, doc. RNDr. M. Ma-
reš, DrSc., ředitel Ústavu teorie informace
a automatizace AV ČR, doc. RNDr. Zdeněk
Kluiber, CSc., předseda Komise pro talenty
JČMF.
Fyzikální ústav AV ČR vytvořil optimální

podmínky pro průběh konference.
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Konference se dále zúčastnili: doc. RNDr.
L. Boček, CSc., Ing. M. Fatková, RNDr.
K. Horák, CSc., Mgr. I. Hrozek, RNDr.
M. Janžura, CSc., Mgr. J. Macháčková,
doc. Ing. Š. Zajac, CSc., a další hosté.
Studenti hovořili o svých pracích, o svých

zkušenostech z organizace soutěží. Jejich po-
znatky doplňovali přítomní odborníci dalšími
aktuálními informacemi. Je sympatické, že
někteří studenti budou ve svých pracích po-
kračovat i při studiu na vysoké škole.
Byly iniciovány podněty pro další rozvoj

odborných soutěží, pro práci s talentovanými
studenty.
Uspořádání konference bylo všemi přítom-

nými hodnoceno velmi pozitivně. Příští kon-
ference bude pojata v širším kontextu —
zahrne i výraznější propagaci odborné práce
mezi studenty středních škol.

Zdeněk Kluiber

KONFERENCE MATEMATIKŮ
A INFORMATIKŮ

Dne 1. února 2000 se na katedře mate-
matiky a informatiky Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity konal už 6. ročník kon-
ference středoškolských profesorů matema-
tiky a informatiky. Této konference se zú-
častnilo více než 70 profesorů středních škol
nejenom z Ostravského regionu, ale přijeli
i kantoři z jižní Moravy. Konference byla
rozdělena do dvou sekcí, a to na sekci ma-
tematiky a sekci informatiky. V sekci ma-
tematiky přednesli přednášky doc. RNDr.
Emil Calda, CSc., z Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy na téma Pár pod-
nětných příkladů o posloupnostech pro po-
vzbuzení přemýšlivého pedagoga a RNDr. Jo-
sef Molnár, CSc., z Přírodovědecké fakulty
Palackého univerzity na téma Několik ná-
mětů a postřehů nejen ke geometrii na střed-
ních školách. V sekci informatiky přednášeli
Mgr. Jan Preclík z gymnázia Náchod o au-
torských systémech pro počítačovou podporu
výuky, Ing. Josef Tvrdík, CSc., o výuce
statistiky v odborném studiu na PřF OU,
z Grady Publishing přijel RNDr. Jaromír
Šubrt přednášet o výukových programech.
Přijely také dvě profesorky z Wroclawské
univerzity Ewa Kolczyk a Maria Per-
lak, které přednášely na téma Technologia

informacyjna w szkole — lekcje z uczniami
i ksztalcenie nauczycieli w Polsce. Konfe-
rence se konala ve spolupráci s gymnáziem
v Bílovci a Jednotou českých matematiků
a fyziků.

Eva Volná, Jaroslav Hančl

10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ
MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
O CENU VOJTĚCHA JARNÍKA

Ve středu dne 5. 4. 2000 se na katedře ma-
tematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity uskutečnil už 10. ročník Meziná-
rodní matematické soutěže o cenu Vojtěcha
Jarníka. Tato soutěž vznikla před deseti lety
a je určena pro studenty matematiky studu-
jící na vysoké škole. Pořádá se v Ostravě kaž-
dým rokem a dělí se do dvou kategorií. První
kategorie je pro studenty prvního a druhého
ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro
studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku.
Letošního ročníku se zúčastnili nejlepší

studenti matematiky ze třinácti nejdůleži-
tějších univerzit ve střední Evropě, kon-
krétně Matematicko-fyzikální fakulty Uni-
verzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty Ma-
sarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity, Přírodovědecké
fakulty P. J. Šafaříka v Košicích, Matema-
ticko-fyzikální fakulty Komenského univer-
zity v Bratislavě, Fakulty matematiky Jage-
lonského univerzity v Krakově, Matematic-
kého institutu Slezské univerzity v Katovi-
cích, Fakulty matematiky ve Wroclavi, Fa-
kulty matematiky v Poznani, Fakulty ma-
tematiky ve Varšavě, Fakulty matematiky
v Budapešti, Matematického institutu v Sze-
gedě a Fakulty matematiky Bělehradské uni-
verzity. Před touto soutěží se na každé uni-
verzitě konají jednotlivá předkola, kde se stu-
denti nominují na soutěž do Ostravy. Jedná
se tedy o středoevropskou elitu a většina
těchto studentů jsou obvykle bývalí vítězové
matematických olympiád v jednotlivých stá-
tech, respektive ti, kteří se umístili na před-
ních místech.
V úterý dne 4. 4. 2000 ve 13.00 zase-

dala mezinárodní jury složená ze dvanácti
zástupců jednotlivých univerzit (zástupce
z Bratislavy se pro nemoc nedostavil), která
vybrala čtyři příklady do každé kategorie.
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Každá univerzita s sebou přivezla dva pří-
klady, do každé kategorie jeden. Výběr pří-
kladů není jednoduchá záležitost, protože se
musí brát ohled nejen na kvalitu příkladů, ale
také na jejich vyváženost, aby se třeba ne-
stalo, že všechny příklady by byly z geomet-
rie. Dále se zvolil předseda mezinárodní jury,
kterým byl zvolen profesor Marcziszewski
z Varšavské univerzity a který celou tuto
soutěž řídil. Členové jury obvykle jsou bývalí
účastníci mezinárodních olympiád, a tudíž
mají s matematickými soutěžemi už nějaké
zkušenosti.
Studenti soutěží o peníze. Za první místo

v každé kategorii je 3500Kč, za druhé
1500Kč a za třetí 1000Kč. Každý student
za každý příklad získá jistý počet bodů, tyto
body se sečtou a udělá se pořadník. Úlohy
opravují jednotliví členové mezinárodní jury.
Každá úloha každého studenta je opravena
minimálně třikrát. Vyhlášení oficiálních vý-
sledků proběhlo dne 6. 4. 2000 v aule Ostrav-
ské univerzity přibližně ve 12.00.
Na prvním místě se v první kategorii umís-

til Tamás Terpai z Budapešťské univerzity,
na druhém místě skončil Gábor Kun z téže
univerzity a třetí místo patří Marcinu Ste-
faniakovi z Varšavské univerzity. Z České
republiky se nejlépe umístil Pavel Podbrd-
ský z Karlovy univerzity v Praze a ze Severo-
moravského kraje skončil nejlépe Stanislav
Žwak z Ostravské univerzity. V této katego-
rii celkem soutěžilo 30 studentů.
Na prvním místě se ve druhé kategorii

umístil Péter Burcsi z Budapešťské univer-
zity, druhý skončil Marcin Sawicki z Var-
šavské univerzity a třetí místo patří Eu-
genu Kovácsovi z Bratislavské univerzity.
Z České republiky se nejlépe umístil Robert
Šámal z Karlovy univerzity v Praze a ze Se-
veromoravského kraje skončil nejlépe Petr
Fibinger z Ostravské univerzity. V této ka-
tegorii celkem soutěžilo 26 studentů.

Jaroslav Hančl

ZPRÁVAOPRŮBĚHUOBNOVENÉ SVOČ

V roce 1989 byla přerušena dlouhá série
celostátních soutěží ve studentské vědecké
odborné činnosti. I nadále pokračovaly ře-
šitelské soutěže, postrádali jsme však pře-
hlídky odborných prací typu SVOČ. Proto se

Matematická vědecká sekce JČMF rozhodla,
že se pokusí o obnovení soutěže v oboru ma-
tematika.

První ročník obnovené soutěže vysoko-
školáků ve vědecké odborné činnosti SVOČ
2000 se konal při příležitosti Světového roku
matematiky 5. května v areálu VŠB-TU
v Ostravě-Porubě. Záštitu nad soutěží pře-
vzali rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Vác-
lav Roubíček, CSc., a předseda JČMF
prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.
Přípravy odborného programu se ujal řídící
výbor ve složení doc. RNDr. Z. Boháč, CSc.,
HGF VŠB-TU Ostrava (organizační zajiš-
tění), RNDr. O. Čepek, PhD., doc. RNDr.
J. Franců, CSc., FSI VUT Brno, Mgr.
D. Hlubinka, PhD., MFF UK v Praze,
RNDr. M. Kopáčková, CSc., FSv ČVUT
v Praze, doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc.,
MFF UK v Praze (předseda) a doc. Ing.
E. Pelantová, CSc., FJFI ČVUT v Praze.

Soutěž proběhla netypicky v jediné celo-
státní úrovni. Přes poměrně krátkou lhůtu
se přihlásilo 27 studentů: Petr Kaňovský,
Monika Ryndová (PřF MU Brno), Mi-
roslav Urbánek (FSI VUT Brno), Oto
Přibyl, Lenka Radová, Taťána Funio-
ková (PřF UP Olomouc), Petra Šinde-
lářová (MÚ SU Opava), Radomír Per-
zina (O-PF SU Karviná), Simona Sobková,
Ondrej Bartošík (PřF UO Ostrava), Da-
vid Horák (FEI VŠB-TU Ostrava), Petr
Nečesal (FAV ZČU Plzeň), Jiří Mikyška,
Petr Cintula (FJFI ČVUT Praha), Jakub
Duda, Radek Erban, Martin Ondreját,

David Opěla, Jan Rychtář, David Just,

Filip Krška, Jan Kalina, Lenka Kob-

lížková, Arnošt Komárek, Marek Ja-

nata, Pavel Koukal, Daniel Kráľ (MFF
UK Praha). Řídící výbor rozhodl, že všechny
práce budou oceněny pozváním autorů na
závěrečnou studentskou konferenci. Protože
původně vyhlášené sekce byly velmi nerov-
noměrně obsazeny, rozhodl výbor o přizpůso-
bení sekcí tak, že sekce Analýza a aplikovaná
matematika bude rozdělena na dvě sekce
Matematická analýza a Aplikovaná analýza
a sekce Matematické struktury a Informatika
budou sloučeny do jedné.

Po krátkém slavnostním zahájení, na kte-
rém účastníky přivítal prorektor VŠB-TU
prof. RNDr. P. Wyslych, CSc., se roz-
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běhla vlastní práce v sekcích. Odborné po-
roty ve složení Mgr. M. Pokorný, PhD.,
doc. RNDr. K. Smítalová, CSc., prof.
RNDr. L. Zajíček, DrSc. (Matematická
analýza), RNDr. J. Bouchala, doc. RNDr.
J. Franců, CSc., prof. RNDr. S. Míka, CSc.
(Aplikovaná analýza), doc. Ing. R. Briš,
CSc., Mgr. D. Hlubinka, PhD., RNDr.
P. Popela, Dr. (Pravděpodobnost a sta-
tistika), doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc.,
prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc., doc. Ing.
V. Novák, DrSc., RNDr. P. Pudlák, DrSc.
(Matematické struktury a informatika), měly
velmi těžkou práci a shodly se na tom, že
celkově byla kvalita prací i jejich prezentace
na vysoké úrovni.

Autoři oceněných prací obdrželi finanční
ceny, vítězům navíc doc. RNDr. B. Půža,
CSc., jménem Nadace Akademika Otakara
Borůvky pro rozvoj matematiky věnoval bio-
grafii Otakar Borůvka a kazetu s autentickou
nahrávkou rozhovorů s O. Borůvkou. Všichni
si odvezli některou z publikací z historie české
matematiky vydaných MVS JČMF ve spo-

lupráci s nakladatelstvím Prometheus a pa-
mětní publikaci vydanou ke stopadesátému
výročí založení Vysoké školy báňské v Ost-
ravě.

Vyhlášení soutěže mělo velmi příznivý
ohlas. Řada institucí ji podpořila; vedle již
zmíněné VŠB-TU Ostrava to byly MFF
UK v Praze, MÚ SU v Opavě, FSI VUT
v Brně, Klub absolventů a přátel FAV ZČU
v Plzni, MÚ AV ČR a MVS JČMF. Všem
těmto institucím patří dík. Zvláštní podě-
kování přísluší ostravským organizátorům,
kteří pod vedením doc. Z. Boháče pro sou-
těž na půdě VŠB-TU připravili vynikající
podmínky, a všem porotcům, kteří věnovali
čas a úsilí hodnocení účastníků.

SVOČ v matematice se znovu úspěšně roz-
běhla. Příští ročník by se měl konat již v šir-
ším měřítku, pořadatelem závěrečné student-
ské konference bude Matematický ústav SU
v Opavě.

Jan Kratochvíl, Jiří Rákosník

ZE ŽIVOTA JČMF́

JUBILEA

60 let

Doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc.
(Brno)
2. 10. 2000

Doc. RNDr. Zdeněk Vlášek, CSc. (Praha)
11. 10. 2000

Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (Praha)
12. 10. 2000

RNDr. Vladimír Vorlíček, CSc. (Praha)
20. 10. 2000

Doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. (Praha)
24. 10. 2000

Karel Braniš (Středočeská pobočka)
25. 10. 2000

RNDr. Pavla Kunderová, CSc.
(Olomouc)
30. 10. 2000

Jaroslava Kroupová (Praha)
15. 11. 2000

RNDr. Niva Zárubová, CSc. (Praha)
26. 11. 2000

RNDr. Iva Kupská (Brno)
1. 12. 2000

Doc. RNDr. Milan Zvára, CSc. (Praha)
14. 12. 2000
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