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Úvodník
Vážené čtenářky a čtenáři,
zatím jsem ve svých úvodnících především vysvětloval své představy o směřování časopisu a komentoval nové rubriky a obsah toho kterého čísla. Od počátku jsem však měl
v úmyslu proměnit tyto úvodníky spíše v jakési fejetony či úvahy o zajímavých tématech
– proto jsem také od prvního čísla změnil název z Editorialu na Úvodník (nejen tedy pro
sklon používat co nejvíce české termíny). Možná nastal čas se o to pokusit.
Vzhledem k osmičkovým výročím by se nabízela třeba úvaha o vědecké emigraci po invazi roku 1968, která zásadně poznamenala kvalitu některých oborů u nás… a pak by se
dalo hezky přesmýknout na současný brain drain a podmínky pěstování vědy u nás. Ale
bylo by to ode mě troufalé, vzhledem k tomu, že jsem invazi sledoval z rodného paneláku
jako sotva tříletý kluk a následný „reálný socialismus“ jsem zažil z pozice studenta. Musím
raději najít něco zábavnějšího pro osvěžení v letním vedru…
Nedávno se kolem mě mihla informace o akci Meltingpot (150+ řečníků z 24 zemí), která
se konala v rámci festivalu Colours of Ostrava. Jal jsem se tedy zkoumat, jací zajímaví řečníci se zúčastní. Více než jejich jména mě však zaujaly neobvyklé názvy jejich zaměstnání či
povolání (pro stručnost budu uvádět jen mužské tvary): vizionář, intelektuální vůdce, kouč,
aktivista, komiksolog, influencer, marketér, bloger, objevitel, evaluátor, mentor, propagátor, reformátor (transformátor zatím chybí), výzkumník spokojenosti, podvodní ragbista,
komiksový guru, arteterapeut atd. A jako třešničku přidám odjinud ještě jedno moderní
povolání „tvůrce obsahu“ – to bych mohl používat místo banálního „vedoucí redaktor“.
Inspirován tímto fenoménem, začal jsem si sepisovat činnosti, které by měl badatel úspěšně zvládat, aby sestavil a řídil svou skupinu, získal renomé a kontakty v mezinárodní komunitě a dostal se na špičku svého oboru. Musí být manažerem, koučem, psychologem,
spisovatelem, účetním, cestovatelem, vizionářem, mechanikem, elektronikem, případně
programátorem, hercem, sportovcem, šoumenem, politikem, diplomatem, učitelem i žákem… Prostě musí jít z role do role, přeskakovat mezi několika jazyky, myšlenkovými linkami a časovými pásmy, a přitom zůstávat kreativní. Nestačí mít jen nadání a silnou vůli,
je potřeba i pořádný kus štěstí při výběru školitele, postdok šéfů, spolupracovníků a životních partnerů.
Doufám, že jsem případné adepty na badatele nezastrašil. Uvedený popis se týká jen
těch výjimečných (dnes bychom řekli „excelentních“) vědců, kteří mohou dojít na špičku
světové vědy a případně pomýšlet na Nobelovu cenu. Naštěstí je tu stále ještě dost prostoru
pro nás, kdo dokážeme zvládnout jen několik málo rolí z uvedeného seznamu a spokojit se
s „obyčejným“ poctivým bádáním a občasnou radostí z drobných objevů, nehledě na hodnoty impakt faktorů a H-indexů. (A dokonce si můžeme občas najít čas na tak zbytnou činnost, jako je „tvorba obsahu“ žlutého časopisu). Věřím, že tahle poctivá věda je podhoubím,
z něhož občas může vyrůst krásná plodnice. Mohli bychom vyhlásit údernické heslo: „Bez
kompetence není excelence“. Je úkolem nás všech vytvářet podmínky pro kreativní, kooperativní, kritický výzkum a nenechat se manipulovat přehnaným využíváním scientometrie
a soutěžením každého s každým (viz rubriku Otázky a názory).
Doba letních dovolených doznívá, doufám, že se vám podařilo nabrat síly. Vyhoření je
nebezpečí číhající na každého, kdo si nabere těch rolí více, než je udržitelné. Ano, i já s tím
budu muset něco udělat.
Jan Valenta
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Otázky a názory

Nepřerostl nám už grantový
systém podpory základního
výzkumu přes hlavu?
Václav Hořejší
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

K

dyž u nás grantový systém v polovině 90. let začínal (první byla Grantová agentura AV), byla
to jednoznačně pozitivní věc, která pomáhala
rozrušit dosavadní zkostnatělý rovnostářský systém,
založený spíše na dobrých vztazích se šéfem instituce
než na kvalitě výzkumného týmu. Granty byly tehdy
jen jakýmsi (i když významným) přilepšením k institucionálnímu financování základního výzkumu. Během dalších zhruba 10 let se však situace zásadně změnila – institucionální finance stačily postupně ani ne
na provozní náklady budov a na část základních mezd
pracovníků; veškeré přímé náklady na výzkumnou
činnost a stále větší část mzdových nákladů pocházely
z oněch vysoutěžených „účelových“ (grantových, projektových) zdrojů poskytovaných několika grantovými
agenturami a řadou programů několika ministerstev.
V současnosti je typický rozpočet výzkumné instituce
založen z více než 50–60 % na účelových prostředcích.
Jaké jsou negativní stránky této situace?
1) Výzkumníci (zvláště vedoucí výzkumných týmů)
tráví čím dál tím více času spisováním projektů, ale
také posuzováním jiných projektů v odborných komisích nebo jako odborní externí recenzenti. Pokud
v soutěži uspějí, věnují vždy koncem roku spoustu
času sepisování průběžných a závěrečných zpráv.
2) Náklady na provozování grantových agentur a administrací programů rozhodně nejsou zanedbatelné
a ujídají z prostředků, které by měly jít na podporu
výzkumu.
3) Z badatelů se chtě nechtě stávají spisovatelé projektů a grantových přihlášek (ne vždy platí, že nejlepší
badatel je i nejlepším grantovým spisovatelem…).
Značné sumy grantových prostředků se často scházejí u vědecky průměrných specialistů na spisování
grantových projektů.
4) Čím dál větší význam mají specializovaní pracovníci či dokonce firmy pomáhající (samozřejmě nikoli zadarmo) s vypracováním formálně dokonalých
projektů. To platí především pro „bruselské“ projekty, které většinou vyžadují zapojení značného počtu
účastníků z různých zemí (to je téma pro nějaký příští samostatný článek).

http://ccf.fzu.cz

V letošním roce budeme podporovat komplexní projekty …

Hmm … chápu! To jsou takové, které mají jak
reálnou část, tak imaginární část …

Autor: František Mizera
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Většina z nás, kteří slouží v odborných komisích posuzujících grantové přihlášky, se asi shodne, že prakticky
stoprocentně uspějí opravdu vědecky výborné projekty
a neuspějí projekty špatné. Většina však patří do „šedé
zóny“ v zásadě dobrých, i když ne vynikajících projektů,
u kterých vlastně ani nelze objektivně rozhodnout, které
by podporu dostat měly, a které ne. Rozhodování je pak
v podstatě „loterijní“ – záleží na tom, jestli někdo vyfasuje náročnějšího oponenta než jiný, případně na nějakém jiném podružném faktoru. Nejspravedlivější rozhodování o této kategorii projektu by asi bylo losování…
Kapitolou samou pro sebe je byrokratické vylučování projektů ještě před odborným posouzením na základě často malicherných formálních chyb; to mě (a nejen
mě) obzvláště hněte.
Velkým problémem, který výzkumným institucím přináší absolutní závislost badatelů na grantových
prostředcích, je tematická roztříštěnost a nestabilita.
Finanční prostředky dostupné pro typický grantový
projekt jsou dosti omezené. Pokud se tedy chce nějaká
i nepříliš velká skupina „uživit“, musí sehnat několik
grantů, které se pochopitelně nesmějí týkat stejného
tématu. Proto je třeba buď umně vymýšlet projekty tak,
aby vypadaly odlišně, i když tomu tak ve skutečnosti
není, nebo pracovat na několika oddělených tématech.
Dost často se stane, že i kvalitní výzkumná skupina
v důsledku výše zmíněného „pololoterijního“ systému
neuspěje ve snaze nahradit končící grantovou podporu. To může být malá tragédie, protože přechodná in-
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Aktuality

Lov neutrin v jezeře Bajkal
Lukáš Fajt
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze, Horská 3a/22, 128 00 Praha 2; Lukas.Fajt@utef.cvut.cz;
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI Univerzity Komenského, Mlynská Dolina F1, 842 48 Bratislava
Teplota 25 °C. Tedy alespoň podle informační tabule umístěné na mezinárodním letišti v Irkutsku
v Ruské federaci v okamžiku příletu účastníků zimní expedice experimentu Gigaton Volume Detector
(GVD), jejímž cílem bylo v průběhu přibližně dvou měsíců, od února do dubna tohoto roku, instalovat
jeden z dalších klastrů neutrinového teleskopu na dno Bajkalu, nejhlubšího a největšího sladkovodního
jezera na světě. Prvořadým cílem experimentu Baikal-GVD je detekce astrofyzikálních neutrin
vznikajících mimo naši planetu a odhalení jejich potenciálních zdrojů ve vesmíru udělujících jim energie
značně přesahující hodnoty dosažitelné v současné době v našich pozemských laboratořích.

N

fotonásobiče

θc
mion
Čerenkovovský kužel

kaskáda
sférické Čerenkovovské záření

Obr. 1 Ilustrace dvou základních typů stop, které mohou
neutrina v našem detektoru zanechat.
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pobřežní
stanice

BA JK AL

Logo neutrinového
experimentu
Baikal-GVD.

eutrinová fyzika v 21. století dosáhla mnoha úspěchů a zažívá éru rychlého rozvoje jak
v nově konstruovaných projektech, tak v záj
mu částicových fyziků i široké vědecké obce. Jejím
úspěchům se dostává patřičného ocenění na mezinárodní úrovni – např. Nobelova cena za fyziku v roce
2015. Jedním z velice zajímavých a perspektivních odvětví neutrinové fyziky je neutrinová astrofyzika (neu
trinová kosmologie), jejímž bezprostředním cílem je
registrace vysokoenergetických astrofyzikálních neu
trin pocházejících ze vzdálených galaktických a extragalaktických zdrojů. Přestože byla možnost detekce neutrin ve velkých objemech vody nebo ledu světu
představena již v roce 1960 [1–3] (jedním z otců této
myšlenky byl i sovětský fyzik M. A. Markov), existence
astrofyzikálních neutrin byla tímto způsobem poprvé
prokázána (na hladině věrohodnosti 4σ) až v roce 2013
v experimentu IceCube [4]. To zažehlo novou jiskru
zájmu částicových fyziků a vytvořilo tlak na výstavbu
neutrinových teleskopů nové generace, jejichž cílem je
nejenom potvrzení již naměřených výsledků, ale také
objasnění stále nezodpovězených otázek spojených
s astrofyzikálními neutriny – tedy odkud pocházejí,
jaký je přesně princip jejich vzniku a urychlení, jestli
existuje vícero složek neutrinového toku a četné další..
V astrofyzice je možné využívat různé druhy částic, což ovlivňuje parametry požadovaných detektorů.
V současné době se ke studiu vesmíru již velice účinně využívají těžké nabité částice, např. v experimentu
Pierre Auger Observatory, gama fotony v experimen-
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Obr. 2 Umístění detektoru GVD v jižním cípu jezera Bajkal
společně s výškovým profilem dna.

tech HESS, HAWC, MAGIC apod., a dokonce již i gravitační vlny (experimenty LIGO a VIRGO). Důležitou
otázkou tedy je, jaké přínosy pro nás může mít neutrinová astrofyzika ve srovnání s výše zmíněnými obory.
Ve srovnání s těžkými nabitými částicemi jsou neutrina elektricky neutrální a nejsou tedy ovlivňována
galaktickými a extragalaktickými magnetickými poli.
Nedochází tak k zakřivení jejich drah a v případě rekonstrukce dráhy detekované částice je možné s relativně vysokou přesností ukázat i oblast původu částice.
Ve srovnání s gama zářením se neutrina vyznačují velice nízkými účinnými průřezy. Nízkoenergetická neutrina (~1 MeV) mohou bez problémů projít blokem
olova o délce světelného roku bez toho, aby jakkoli interagovala. Nedochází k jejich rozptylu a následným

Ve zkratce

Obecná teorie relativity – milník
na cestě ke kvantové gravitaci

Ve zkratce
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Franz Hinterleitner

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno; franz@physics.muni.cz

Úvod

Historie, základy

Obecná teorie relativity (OTR) bývá nazývána „nejkrásnější fyzikální teorií“ [1], i když při pohledu do učebnice nebo článku
v oblasti OTR nemusí být snadné její krásu spatřit. V následujícím
textu, zejména v jeho první části, se budeme snažit ji s minimálním počtem vzorců zviditelnit. Teorie byla završena v roce 1916
A. Einsteinem po několika letech intenzivní myšlenkové práce
jako teorie gravitačního pole a je příkladem teorie, která vznikla
v podstatné míře z čistě akademických úvah. Je sice krásná, ale
zůstala několik desetiletí takřka esoterická. Měla jen velmi malou
vazbu k ostatním fyzikálním teoriím, protože gravitační interakce mezi elementárními částicemi je zanedbatelná a praktický
význam byl také dlouho považován za téměř nemyslitelný.
V letech po formulaci OTR se naštěstí objevilo několik efektů,
které potvrdily její korektnost: ohyb světla kolem Slunce (pozorovaný během zatmění v roce 1919), který je v souladu s předpovězeným zakřivením prostoru a rotací perihélia Merkuru. (Dnes
víme, že měření ohybu světla bylo tehdy chybné a výsledek
nespolehlivý.) Situace se podstatně změnila v osmdesátých letech minulého století, kdy dosud akademická konstrukce OTR
dospěla k významné technické aplikaci – satelitní navigaci GPS:
pro dosažení maximální přesnosti v navigaci je skutečně třeba
brát OTR v úvahu. Posledním triumfem OTR je nedávné experimentální pozorování gravitačních vln.
OTR je ovšem také teorií geometrie zakřiveného prostoročasu. Proto budou v našem výkladu hrát důležitou roli geometrické úvahy. Protože však vlastnosti čtyřrozměrného prostoročasu lze těžko znázornit, omezíme se většinou na dvě dimenze
– jednu prostorovou a čas –, bez vážné újmy pro porozumění
podstatě geometrického a fyzikálního obsahu.

Ve své podstatě představuje OTR typ „klasické“ (tj. ne-kvantové)
teorie pole, totiž teorie gravitačního pole. V 17. století Newton
objevil, že tíhovou sílu na Zemi a zákony pohybů planet lze vysvětlit stejnou příčinou, všeobecnou přitažlivostí hmotnosti.
V případě dvou těles o hmotnostech
m1 a m2 ve vzdálenosti r

je velikost gravitační síly Fg dána vzorcem
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Fg = G

m1m2
,
r2

(1)

q1q2
,,
r2

(2)

kde G je gravitační konstanta, je tedy nepřímo úměrná čtverci
vzdálenosti těles. Newtonův zákon, publikovaný v roce 1667,
platí s velkou přesností za podmínky, že vzájemné rychlosti těles jsou malé ve srovnání s rychlostí světla. Ve statickém případě
platí exaktně.
Stejný tvar jako Newtonův zákon má Coulombův zákon,

Fc = k

který popisuje elektrostatické síly: přitažlivá síla mezi opačnými
a odpudivá mezi souhlasnými náboji klesá také s převrácenou
hodnotou čtverce vzdálenosti. (Hmotnosti jsou nahrazeny elektrickými náboji q1 a q1, k je elektrostatická analogie gravitační
konstanty.) V roce 1864 dokázal Maxwell formulovat rovnice pro
dynamické chování elektrického a magnetického pole a popsal
jejich vzájemnou interakci. Tyto rovnice obsahují Coulombův
zákon ve statické limitě a zároveň jádro speciální teorie relativity, která byla formulována v roce 1905 a spojuje prostor
a čas do jediné jednotky, zvané prostoročas. Pro odborníka jsou
Maxwellovy rovnice vysoce estetické (Boltzmann, když je uviděl
poprvé, údajně citoval Goethova Fausta slovy: „Byl to Bůh, který
psal tyto řádky.“).
Konzistentní teorie gravitačního pole, která obsahuje New
tonův zákon ve statickém limitním případě, byla nalezena
o půl století později ve tvaru Einsteinovy obecné teorie relativity. Proč s takovým zpožděním? Na první pohled přece vypadá
tíhová síla jednodušeji než elektrostatická – má totiž jen jeden
typ „náboje“ – hmotnost – a je všudypřítomná v každodenním
životě!
Podstatnou vlastností hmotnosti, odlišnou od vlastností
elektrického náboje, je setrvačnost, která byla rovněž popsána
Newtonem: Hmotné těleso zůstává ve stavu klidu nebo rovnoměrného pohybu v daném směru, dokud na ně nepůsobí vnější
síla. Z každodenní zkušenosti víme, že čím těžší je těleso, tím
větší je jeho setrvačnost, tzn. tím větší síla je potřebná k jeho
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O čem se psalo v ČČF před 50 lety

Polemika Jindřich Bačkovský
vs. František Janouch
Vybral Jan Valenta
Polemika člena korespondenta Akademie věd Jindřicha Bačkovského a docenta Františka Janoucha
odráží atmosféru jara roku 1968. Začala nejprve v denním tisku (Rudém právu, nejdůležitějším deníku
v ČSSR, tiskovém orgánu Komunistické strany Československa) v roce 1967 a pak se přenesla do Čs. čas.
fyz. Janouch zřejmě chtěl především bojovat za vyšší podporu jaderné fyziky. Nato se ozval akademik
Bačkovský, jeden z hlavních „organizátorů“ fyzikálního výzkumu v socialistickém Československu,
který se mohl cítit kritikou o generaci mladšího Janoucha dotčen. Z dnešního pohledu není ani tak
zajímavé, kdo z diskutujících byl blíže tehdejší realitě a měl lepší návrhy na zlepšení, ale uvědomění
si kontrastu s dnešní situací. Dnes se žádná taková diskuse (alespoň ne v otevřené formě) nevede.
Je samozřejmě diskutabilní, zda lze seriózně vyhodnotit význam různých oborů vědy, ale na druhé
straně  je dobré nechat vývoj struktury pěstovaných oborů zcela „náhodě“ (podle toho, jak se kde
objeví nějaká silná osobnost s vlivem, která dokáže svůj obor „nadopovat“ evropskými dotacemi)?

Čs. čas. fys. 18, 338340 (1968)
Otázky a názory

O postavení
fysikálních věd v ČSSR
(Odpověď J. Bačkovskému,
členu presidia ČSAV)
Účelem dvou článků, uveřejněných v RP dne 9. až
23. srpna t. r., nebylo vyvolávat diskusi o tom, který
z oborů současné fysiky je potřebnější – není to totiž
otázka, kterou by seriosně bylo možno vyřešit na stránkách denního tisku. Chtěl jsem spíše jen formou relativně dostupnou pro širší veřejnost ukázat, jak závažné
fundamentální problémy stojí v současné době před fysikou elementárních částic (vysokých energií) a fysikou
atomového jádra a tím zdůraznit nutnost a s pomocí
dalších úvah i možnost tyto obory, alespoň v omezené
míře v naší zemi pěstovat, neboť by, a to velice správně
podtrhl ve svém článku člen korespondent J. Bačkovský
[1], nemělo být životní filosofii našeho národa parasitování na světovém vědeckém pokroku, nýbrž snaha
k tomuto pokroku ze všech svých sil přispívat. A nepřispívat k pokroku v takových oblastech, jako je třeba
astronomie, výzkum rakoviny nebo výzkum substruktury hmoty by kulturním příživnictvím zajisté bylo.
Kromě obecných úvah mne k tomuto závěru vede
ještě jeden poznatek, že totiž politika přezírání některých oborů se nevyplácí. Již dvakrát v poměrně krátkém poválečném údobí se naše země potýkala s akutním nedostatkem specialistů, protože obor, který se
začal náhle bouřlivě rozvíjet (nebo jehož potřeba rozvoje v této zemi byla náhle pochopena), nebyl u nás

http://ccf.fzu.cz

pěstován buď vůbec nebo příliš málo. Mám na mysli
jadernou fysiku a počítací stroje.
Ale vraťme se k samotnému článku [1]; s některými postřehy a názory lze jisté plné souhlasit. I já se
domnívám, že v Československu neexistuje promyšlený a propracovaný plán rozvoje jaderné energetiky, že
de facto do poslední doby neexistoval ústřední orgán,
který by mohl efektivně rozvoj v této oblasti řídit, že
nejsou jasné nejen dlouhodobé perspektivy rozvoje jaderné energetiky, ale i řada současných organisačních
problémů, týkajících se například vzájemného vztahu
aplikovaného výzkumu a vývoje v tomto oboru atd.
V článku [1] existuje však také řada míst, která
podle mého názoru jsou prostě založena na nedorozuměních – ponechávám jaderným inženýrům, aby
podrobně osvětlili problém radiačního zamořováni
z jaderných elektráren a dokumentovali dávno dobře
známý fakt, že uhelné elektrárny poškozují dokonce
radioaktivním zářením více obyvatelstva než jaderné
reaktorová fysika
6%
fysika plasmatu
12 %

fysika pevných
látek
53 %

elementární
čás�ce
13 %

jaderná fysika
16 %
Obr. 1 Postaveni disciplin fysikálních věd ve státním plánu
badatelského výzkumu ČSSR na rok 1967.
Pozn. Původní grafy narýsované tuší byly převedeny do barev
a přeuspořádány pro lepší přehlednost.
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Héliová,
nejen osmičková výročí
Stanislav Daniš
Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta UK

P

řed 150 lety došlo k objevu druhého nejlehčího
prvku periodické tabulky prvků – hélia. Bylo
prvním prvkem, jehož přítomnost byla nejprve
prokázána mimo naši planetu a jehož prostřednictvím
dospěli později fyzikové k několika zásadním objevům.
Vraťme se proto o 160 let zpátky, do roku 1858. Robert Bunsen (1811–1899) z univerzity v Heidelbergu si
povšiml, že jednotlivé prvky ovlivňují při hoření barvu plamene, viz obrázek 1. Původní myšlenka využít
zabarvení jako analytickou metodu skončily neúspěchem. Barva plamene v několika případech neumožňovala jednoznačně určit hořící prvek – například směs
sodíku a lithia zbarvovala plamen stejně jako samotný sodík. Bunsenovi se také nepodařilo rozlišit podle
barvy plamene lithium od stroncia [1]. Jeho spolupracovníka na univerzitě Gustava Kirchhoffa (1824–1887)
napadlo rozložit světlo kahanu pomocí optického hranolu. Pozorovaná spektra byla pro každý prvek naprosto jednoznačná – zrodila se atomová emisní spektroskopie. Na obrázku 2 jsou schematicky znázorněny
jasné spektrální linie ve spektrech prvků z obrázku 1.
S pomocí spektroskopie byly vzápětí objeveny prvky
pojmenované cesium a rubidium.
Nová metoda nalezla záhy uplatnění v astronomii.
Byla použita při pozorování slunečních erupcí. Jejich
spektrum obsahovalo žlutou linii, která neodpovídala žádnému dosud známému prvku. Za objevem neznámého prvku stáli francouzský astronom Pierre Jules César Janssen (1824–1907) a anglický fyzik Joseph
Norman Lockyer (1836–1920).

Objev za velkého zatmění
18. srpna 1868 bylo možno pozorovat úplné zatmění
Slunce z pásu totality, který procházel indickým po-

Obr. 1 Zbarvení plamene různými prvky (měď, stroncium,
bor a sodík). © Lucie Filipenská, MFF UK
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Obr. 2 Schematické znázornění spektrálních linií ve viditelném oboru pro prvky z obrázku 1. Polohy linií
převzaty z [2]

loostrovem. Maximální délka úplné fáze zatmění byla
téměř 6 minut a 50 sekund. Pierre Janssen pozoroval
zatmění z města Guntur, které je nyní správním městem stejnojmenné oblasti. Guntur se nacházel na centrální linii zatmění, úplná fáze zde byla pozorovatelná
po dobu 5 min 45 s. Za úplné fáze zatmění pozoroval
spektra slunečních protuberancí. Pozorované spektrální linie byly velmi jasné a ostré, nečekaně však byla
pozorována i jasná žlutá linie, která nepříslušela li
niím vodíku. Janssen z pozorovaného spektra usoudil,
že protuberance jsou tvořeny plynem o vysoké teplotě.
Výsledky svých pozorování zaslal v telegramu Francouzské akademii věd [3]:
„Éclipse observeé, protubérances, spectres trés-remarquables et inattendus, protubérances de nature gazeuse.“ (Zatmění pozorováno, protuberance, spektra
mimořádně nápadná a neočekávaná, protuberance
plynné povahy.)
Janssen v pozdější zprávě Francouzské akademii
popsal, jak se během zatmění proměňovalo složení spektra slunečního záření [4]: „Sluneční záře náhle pohasla a stejně rychle se výrazně změnil i vzhled
spektra. V zorném poli byla patrná dvě spektra, tvořená pěti nebo šesti velmi jasnými liniemi, červenou,
žlutou, zelenou, modrou a fialovou, která náhle nahradila dříve pozorované spektrum sluneční. ... Hledáček (dalekohledu) ukázal, že spektra pocházejí od dvou
velkolepých protuberancí.“ Během pozorování zatmění Janssena napadlo, že vzhledem k rozdílnosti spekter Slunce a protuberancí by je mohl odlišit nezávisle
na zatmění Slunce. Svoji hypotézu si ověřil hned následující den, kdy zamířil dalekohled se spektrosko-
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Historie fyziky

Reminiscence na ERC
Pavel Exner
Oddělení teoretické fyziky Ústavu jaderné fyziky AV ČR, 250 68 Řež u Prahy

R

edakce Československého časopisu pro fyziku
se na mne obrátila v souvislosti se svým úmyslem představit čtenářům Evropskou výzkumnou radu, obecně známou pod anglickou zkratkou ERC
(European Research Council – pozn. red.), její historii, současnost a snad i budoucnost z různých pohledů
– jak těch, kteří systém budovali a udržovali v chodu,
tak i těch, kterým poskytl podporu jejich výzkumných
plánů spojenou s nemalou dávkou prestiže. Můj pohled
bude převážně historický. Měl jsem privilegium být mezi
zakladateli tohoto projektu a sloužit ve Vědecké radě
ERC od jejího vzniku až do konce roku 2014 (tedy víc
než devět let, počítaje v to počáteční rok a čtvrt, kdy ERC
jako instituce legálně neexistovala) spolu s Callem Heldinem nejdéle v prozatímní historii Vědecké rady. Nebude tu tedy řeč o obsahu projektů podporovaných ERC,
o tom mohou podat zprávu členové panelů a především
ti, jejichž práce byla či je ERC podporována.
Jelikož ERC je evropský projekt, nemohu začít jinak
než z poznámky o Evropské unii, kterou přičiněním
nemalé části našich politiků mnozí spoluobčané vidí
jako monstrum s janusovskou tváří: jednou rukou dává
peníze, druhou nás trestá proudem nesmyslných příkazů a zákazů. EU je samozřejmě v prvé řadě politický
projekt, jenž nám má zabránit vzájemně si řezat hlavy,
jak jsme s potěšením po staletí činili. Ale současně je to
také veliké hřiště, na kterém můžete s dostatkem vytrvalosti a zručnosti mnohého dobýt, a také místo, kde
číhá řada nebezpečí; o některých se později zmíním.
Historie ERC je výtečnou ilustrací těchto tvrzení. Zápas o její vznik trval několik let a byl plný zvratů. Není
mým cílem líčit jej tady; zmíním z něj jen několik momentů a zájemce odkážu na výtečnou knihu Thomase
Königa, který pracoval pro Helgu Nowotny jako poradce, nepříliš nápaditě nazvanou The European Research
Council, 2017, ISBN: 978-0-745-69124-4, podávající podrobný obraz na více než dvou stech stránek.
Seriózní debata o potřebě, aby Evropa financovala nejen účelově zaměřené projekty, ale i výzkum, jemuž se

Obr. 1 Angela Merkelová a Fotis Kafatos na inauguraci ERC
(Berlín, únor 2007).
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často a nepřesně říká základní, začala na přelomu tisíciletí a pohybovala se zprvu tápavě, aby posléze vykrystalizovala v hrubý obraz současné ERC. Velký posun nastal
v roce 2003 během dánského předsednictví EU, během
nějž se podařilo zakotvit úmysl v plánech Unie; je to dobrý příklad toho, co i malý členský stát může dokázat, má-li odhodlané a hlavně odborně kvalifikované politiky.
Zbývala ovšem otázka finanční, to jest jakými prostředky bude vládnout Sedmý rámcový program a kolik z toho
připadne ERC – a jak praví jeden z mých oblíbených francouzských autorů, peníze jsou jediná svoboda, jež není
čistě teoretická. V únoru 2004 jsem doprovázel sira Johna
Kingmana, tehdejšího předsedu Evropské matematické
společnosti, na jednání v Evropském parlamentu. Sešli
se tam tehdy zástupci všech evropských vědeckých společností a vzájemně jsme se ujišťovali, jak skvělý projekt
to je, abychom v závěru utrpěli studenou sprchu v podobě vystoupení několika evropských poslanců, kteří nám
bez přehnané diplomacie sdělili: „To je všechno pěkné,
ale mějte na paměti, že v Evropě existují posvátné krávy, francouzští rolníci a východoněmecké Länder. Pokud
zbudou nějaké drobné, pak možná...“ Nicméně Evropský
parlament jako celek byl ERC nakloněn a o rok později
pro ni navrhl v rozpočtu vydělit 17 miliard eur, z nichž
posléze po jednání s Evropskou komisí zbylo sedm.
Tady musím udělat odbočku a zmínit se o tom, jak
jsem se sám k práci v ERC dostal. Někdy na přelomu let
2004 a 2005 byla řada vědeckých společností, organizací a ústavů požádána o nominace budoucích členů Vědecké rady pro potřeby „identifikační“ komise vedené
lordem Pattenem, kancléřem oxfordské univerzity. Také
Evropská matematická společnost, v jejímž výboru jsem
tehdy sloužil, měla dodat několik jmen, a když se mě sir
John zeptal, zda jsem ochoten být nominován, vyslovil
jsem souhlas. Valný význam jsem tomu ovšem nepřikládal; bylo možné očekávat, že nominací bude víc než dost,
a vskutku se jich sešlo mezi pěti a šesti stovkami. Počet
členů rady byl stanoven na 22, dobový žert pravil, že to
může být libovolné číslo různé od dvaceti pěti, tehdejšího počtu členských zemí, aby se zdůraznilo, že na rozdíl
od jiných evropských institucí tato není tvořena zástupci
zemí. Ke svému překvapení jsem však počátkem července 2005 dostal zprávu z úřadu evropského komisaře pro
vědu a výzkum Janeze Potočnika se sdělením, že jsem se
octl mezi vybranou dvaadvacítkou, a dotazem, zda nominaci přijímám. Samozřejmě jsem neváhal ani minutu,
byla to nemalá čest zasednout spolu s vědci velkých jmen
včetně několika nositelů Nobelovy ceny.
První zasedání Vědecké rady se konalo koncem října
2005 v bruselské Fondation Universitaire. Komisař Potočnik nás seznámil s úkolem vytvořit grantový systém
založený na excelenci. Když se jeden z nás zeptal, jaké
máme další instrukce, odpověď zněla: „Žádné. Ale za rok
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Vliv vysoce gradientního
magnetického pole na biologické
systémy na buněčné úrovni:
perspektivy pro buněčnou terapii
Vitalii Zablotskii, Tatyana Polyakova, Alexandr Dejneka
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Skutečnost, že buňky reagují na magnetické síly, vyvolává neustále diskuzi mezi vědci. Jedna z mnoha
nevysvětlených otázek se týká způsobu, jakým dokáže magnetické pole ovlivňovat buněčné funkce, a jak by
bylo možné jej využít v medicíně. V našem příspěvku přinášíme popis vlivu magnetického pole s vysokým
gradientem na řízení různých buněčných procesů. V článku popíšeme vliv magnetického pole na procesy
buněčného dělení, aktivitu iontových kanálů, genovou expresi, dynamiku cytoskeletu, apoptózu a diferenciaci.

Úvod
Již více než 300 let vědci nepřestávají přemýšlet o aplikaci magnetického pole v lékařství. Jeden z prvních pokusů použití permanentních magnetů pro terapeutické
účely byl zadokumentován v roce 1880 [1]. Ale ještě dříve se objevil obraz „Magnetic Dispensary“ namalovaný
Samuelem Collingsem (1790), odrážející pokus použití magnetů v lékařství. Tento obraz satiricky ilustruje živočišný magnetismus nebo magnetickou terapii.
Na obraze je znázorněno léčení podle metody Franze
Antona Mesmera. Ten získal slávu a vliv léčením pacientů železnými tyčemi vyčnívajícími z van naplněných
zmagnetovanou vodou, železnými pilinami, práškovým sklem a elektrickými vodiči (obr. 1). Mesmer měl
za to, že magnety a vlastní „živočišný magnetismus“
mohou vyléčit nemoc, obnovujíce „normální magnetickou polaritu“ a zabezpečujíce správný tok univerzální éterické kapaliny. Vztah umělce k uvedené metodě
léčení jako k šarlatánství je vyjádřen chováním psa.
Jak později došli vědci od šarlatánství ke skutečné aplikaci magnetických polí v lékařství? Odpovědi na tuto
otázku je věnován tento článek, ve kterém posuzujeme
základní úspěchy při použití magnetických polí v buněčné biologii a moderním lékařství.
V dnešní době jsou již některé metody využívání
magnetických polí a magnetických materiálů v lékařství
všeobecně uznávanými: transkraniální magnetická stimulace mozku, MRT, magneticky řízené katétry. Současně další perspektivní přístupy magnetické terapie
prochází preklinickým testováním: magnetická hypertermie [2, 3], magnetické směřování kmenových buněk
a léků [4, 5], inteligentní magnetické scaffoldy (podložky, nosiče) [6], magnetoterapie zlomenin kostní tkáně

Obr. 1 Obraz „Magnetic Dispensary“ od Samuela
Collingse (1790). F. Haslam, Z: Hogarth to Rowlandson: Medicine in Art in Eighteenth-Century Britain.
Liverpool Univ. Press, Liverpool 1996, s. 211–214.
Možno nalézt v: J. Hist. Medicine Allied Sci., 20, 162
(1965), doi: 10.1093/jhmas/XX.2.162.

[7], magneticky řízené nanoroboty pro biomedicínské
využití [8] atd. V budoucnosti se počítá s uplatněním
supersilných modulovaných polí. Modulace bude probíhat na rozměrech mikrometrů. Působící magnetické
grandientní síly umožní ovlivňovat jak jednotlivé buňky, tak celé tkáně. Níže probereme nejzajímavější nedávné výsledky týkající se biologických efektů magnetického pole pozorovaných na buněčné úrovni.
Vliv vysoce gradientních
magnetických polí na funkce buňky
Popisu efektů působení magnetických polí na fungování buňky je věnováno ohromné množství vědec-
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Umění a věda

Když věda a umění jedno jsou…
aneb fotoreportáž z výstavy
Věda a umění / Umění a věda
Jana Žďárská
Kosmologická sekce ČAS, K Panskému poli 274, 251 01 Světice
„Není vědy bez fantazie a není umění bez faktů…“

Vladimir Nabokov

Věda a umění. Až příliš rozdílné obory na to, aby měly cokoli společného… A ony přesto mají! Cosi
nám sdělují, něčím nás fascinují, jejich prostřednictvím můžeme nazírat na svět dočista jinýma
očima, jen tak být a vnímat jeho vůni, hladit jej očima a tiše naslouchat. A tak je nám občas
dovoleno zahlédnout nevšednost v běžném a všedním či neobyčejnost v tom docela obyčejném…
Drama zachycené štětcem na plátně či detektorem elektronového mikroskopu, emoce vryté
do soch či do matematických rovnic. Kouzlo kvarků i vznešenost galaxií. Svět kolem nás…

V

objevování světa se často věda setkává s uměním a umění opět s vědou. Obrazy generované prostřednictvím vědeckých metod bývají
často stejně inspirující jako vlastní umělecká tvorba.
Pojďme tedy společně prostřednictvím této reportáže
nahlédnout do hlubin vědy, umění a jejich společné
krásy.
Když jsem poslední únorové úterý kráčela k vestibulu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Obr. 2 Jedním z významných hostů byl žák prof. Civiše Martin
Ferus (vpravo) – zde se sochařem Alešem Hnízdilem.

Půvabná výstava, kterou máte nyní prostřednictvím Československého časopisu pro fyziku možnost
zhlédnout i vy, milí čtenáři, je již druhým pokračováním neotřelého projektu zaměřeného na prezentaci
vědy pohledem umělce. Výstavu inicioval a zrealizoval prof. Svatopluk Civiš, přední český fyzikální che-

Obr. 1 Výstavu Věda a umění / Umění a věda inicioval
prof. Svatopluk Civiš (vlevo).

zhlédnout slavnostní vernisáž výstavy „Věda a umění /
Umění a věda“, mrzlo, až praštělo. Okolo jen mlha,
šeď a všudypřítomný chlad. Nikde nic, co by oku zalahodilo a duši pohladilo. Stačilo však překročit práh
Galerie 4P, aby se svět najednou změnil. Teplo a milá
atmosféra, vlídné tváře, skvostné sochy a úchvatné
obrazy.

http://ccf.fzu.cz

Obr. 3 Slavnostní vernisáž. Zleva: Jiří Matoušek, Aleš Hnízdil,
Svatopluk Civiš, Alexander W, Bruce a poslední v řadě
je Martin Hof.
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Činnost odborných společností

Slovenská biofyzikálna
spoločnosť v kocke
Daniel Jancura1, Ivan Zahradník2
1

Katedra biofyziky, Prírodovedecká fakulta a Centrum interdisciplinárnych biovied,
Technologický a inovačný park, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, 041 54 Košice, Slovensko
2
Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava, Slovensko

S

lovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) (www.
skbs.sk) združuje pedagogických a vedeckých
pracovníkov, vrátane študentov, so spoločným
záujmom o rozvoj biofyziky na Slovensku. Spája nás
záujem o slobodné vedecké bádanie v oblasti prieniku
fyzikálnych a biologických vied, šírime poznanie v našej vednej oblasti a zaujíma nás ich využitie v širokej
spoločenskej praxi. Poskytujeme expertíznu činnosť,
podporujeme vzdelávanie a popularizujeme biofyziku
v spoločnosti. V súčasnosti má SKBS ako dobrovoľná
nezisková organizácia 114 aktívnych členov. Členská
základňa každoročne narastá. V uplynulých dvoch rokoch počet jej členov narástol o 20 %. SKBS je súčasťou Asociácie európskych biofyzikálnych spoločností
(EBSA), v ktorej nás ako člen výkonného výboru EBSA
zastupuje prof. Pavol Miškovský (Technologický a inovačný park, UPJŠ Košice). V rámci SKBS bola zriadená špecializovaná sekcia pre biologické zobrazovanie
(Slovak-BioImaging, vedúci Dr. Dušan Chorvát z Medzinárodného laserového centra, Bratislava), ktorá je
súčasťou paneurópskej siete Euro-BioImaging.
Členovia SKBS sa aktívne zúčastňujú na kongresoch EBSA, regionálnych biofyzikálnych kongresoch,
výročných mítingoch Americkej biofyzikálnej spoločnosti, ako aj na mnohých iných biofyzikálne zameraných konferencií. SKBS sa snaží podporovať aktívnu

účasť svojich členov na vedeckých školách, ako aj pri
príprave projektov európskeho významu.
Na pôde SKBS sme iniciovali diskusiu o tvorbe študijných programov v odbore Biofyzika, o vytvorení nového študijného odboru: „Interdisciplinárne bio-vedné disciplíny“, ako aj o koordinácii výuky biofyziky
na slovenských univerzitách a v Slovenskej akadémii
vied.
Jedným z cieľov SKBS v nasledujúcom období je
nadviazať spoluprácu s inými profesijnými organizáciami pôsobiacimi v bio-vedách s cieľom koordinovať
a prezentovať stanoviská k aktuálnym témam vedy
a vzdelávania na Slovensku. Zároveň by sme chceli
zintenzívniť kontakt s českými biofyzikmi, napríklad
prostredníctvom organizovania spoločných sympózií.
Naďalej chceme spomedzi našich radov navrhovať
kandidátov na udeľovanie cien Vedec roka SR, Mladý
vedecký pracovník roka, ako aj na členov komisií grantových agentúr a Akreditačnej komisie. V uplynulých
troch rokoch získali na náš návrh ocenenie Vedec roka
SR dvaja bývalí predsedovia SKBS. Prof. Pavol Miškovský získal toto ocenenie dvakrát, v roku 2015 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ a v roku 2018 v kategórii Technológ roka. Prof. Tibor Hianik (FMFaI, UK
Bratislava) bol ocenený v roku 2016 v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ.

Účastníci 8. sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti, 30. 5. – 1. 6. 2018, Košice.
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Generace a registrace
elementárních částic v úlohách
Asijské fyzikální olympiády
Filip Studnička1, Jan Kříž1, Ľubomír Konrád2, Bohumil Vybíral1
1
2

Ústřední komise Fyzikální olympiády, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

A

sijskou fyzikální olympiádu a její úlohy jsme
už v Československém časopise pro fyziku několikrát představovali, viz např. [1, 2]. V tomto příspěvku vám představujeme další dvě úlohy této
mezinárodní soutěže, jejichž společným tématem jsou
elementární částice. Úlohy jsou názornou ukázkou
toho, jak lze vytvořit velmi zajímavé cvičení s tématem z moderní fyziky, avšak řešitelné středoškolskými
prostředky. Originální texty úloh a zadání jsou k nalezení na webu Asijské fyzikální olympiády [3].

Teoretická úloha 1. asijské fyzikální olympiády
v roce 2000: Detekce alfa částic
Všichni jsme neustále vystaveni přírodnímu nebo
umělému záření. S pokrokem ve vývoji jaderných elektráren a s používáním radioizotopů v zemědělství, průmyslu, biologii i v medicíně roste každým rokem počet
uměle připravených zdrojů záření. Jedním z typů záření jsou alfa (α) částice (dvakrát ionizovaný atom helia
složený ze dvou protonů a dvou neutronů).
Detekce alfa částic na bázi elektřiny je založena
na jejich schopnosti ionizovat své okolí při průchodu
plynem nebo dalšími látkami. Pro alfa částici ve vzduchu za normálního (atmosférického) tlaku existuje
empirický vztah mezi střední dráhou doletu Rα a její
energií E
Rα = 0,318 E3/2,

(1)

kde Rα je uvedeno v cm a energie v MeV.
Ke sledování záření alfa je možné využít ionizační
komoru naplněnou plynem, která funguje na principu
oddělování kladně a záporně nabitých částic vytvořených při ionizaci atomů plynu průchodem alfa částic.
Celkový náboj pak vytvoří pulz, který je možné detekovat, zesílit a zaznamenat. Rozdíl napětí mezi anodou
a katodou je udržován dostatečně velký, aby byl zajištěn
zanedbatelný počet rekombinací párů nabitých částic
v průběhu jejich cesty k elektrodám.
Pomůcka: 1 MeV = 106 eV; 1 pF = 10−12 F; 1 Ci =
3,7 · 1010 rozpadů za sekundu
= 106 µCi (curie, jednotka
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Obr. 1 Schematické znázornění detekčního obvodu
ionizační komory.

A. Měřicí systém ionizační komory má kapacitu 45 pF
a je použit pro detekci alfa částic se střední dráhou doletu 5,50 cm. Předpokládejte, že energie potřebná k vytvoření páru ionizovaných částic (lehký záporně nabitý elektron a mnohem těžší kladně nabitý iont, každý
s nábojem o velikosti jednoho elementárního náboje
e = 1,6 ∙ 10−19 C) ve vzduchu je 35 eV. Jaká bude velikost
napětí vyvolaného jednou alfa částicí?
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Mládež a fyzika

Zpráva o konání 2. Evropské
fyzikální olympiády v Ruské
federaci v roce 2018
Filip Studnička
Ústřední komise Fyzikální olympiády, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
V roce 2018 proběhl 2. ročník Evropské fyzikální olympiády (EFO)  vrcholové evropské
soutěže středoškolských studentů ve fyzice, kterou pořádalo ve dnech 28. května až 1. června
2018 Ministerstvo školství a vědy Ruské federace. Hostitelským městem byla Moskva.

E

vropská fyzikální olympiáda je nová předmětová
soutěž založená vedoucími a bývalými účastníky
Mezinárodní fyzikální olympiády (MFO) jako odpověď na další kontinentální fyzikální olympiády (např.
Asijská fyzikální olympiáda) ve snaze zavést novou evropskou tradici a vnést nové nápady do již zavedených
soutěží. První ročník proběhl v roce 2017 v Estonsku.
Evropská fyzikální olympiáda je zaměřena na nový typ
řešených problémů, založených více na fyzikálním myšlení a vlastní invenci. Testuje tedy velice reálně kreativní
myšlení, potřebné v dalším odborném rozvoji, na rozdíl
od náročných „školních“ úloh některých dalších olympiád. Prvního ročníku v r. 2017 se účastnilo 81 studentů
z 18 států Evropy (navíc dva mimoevropské jako hosté),
včetně slovenské delegace. Český tým bohužel z důvodu nedostatku financí nemohl na první ročník vyrazit.
Abychom motivovali co největší počet studentů
a abychom dali šanci mladým nadějným talentům, bylo
Ústřední komisí Fyzikální olympiády zavedeno nové
kritérium pro výběr členů výpravy na EFO:
 Student musí být úspěšným řešitelem celostátního

kola FO.

 Student nesmí být vybrán pro cestu na MFO.
 Student nesmí být v maturitním ročníku, aby měl

šanci jet na MFO v následujících letech.

Po výběrovém soustředění na MFO, které se konalo
12.–14. dubna na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, bylo podle těchto kritérií vytvořeno pořadí studentů. Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), odborný garant Fyzikální
olympiády v České republice, na soutěž vyslala podle
doporučení Ústřední komise Fyzikální olympiády šestičlennou reprezentaci v tomto složení:
 RNDr. Filip Studnička, Ph.D., Univerzita Hradec

Králové, vedoucí delegace
soutěžící – individuální členové českého družstva:

 Michal Jireš, student Gymnázia Františka Martina

Pelcla v Rychnově nad Kněžnou
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 Miroslava Novoveská, studentka Masarykova gym-

názia Plzeň

 Michal Jůza, student Gymnázia Benešov

 Josef Minařík, student Gymnázia Brno, třída Ka-

pitána Jaroše

 Kateřina Rosická, studentka Gymnázia Jiřího Or-

tena v Kutné Hoře

Náklady na výjezd delegace byly uhrazeny z prostředků JČMF a ze sponzorských darů společnosti ČEZ.
Další příprava probíhala korespondenční a konzultační formou.
Delegace nastoupila cestu na 2. EFO v pondělí 28. května 2018. Z Prahy dorazila letecky na místo konání EFO – Moskva v odpoledních hodinách.
Studenti i vedoucí delegací byli ubytováni na kolejích Moskevského fyzikálně-technického institutu
(MFTI), sídlícího v Dolgoprudném u Moskvy. Koleje
byly nově postavené a vysoce kvalitní, organizátoři
tak poskytli studentům i vedoucím pohodlné ubytování. Vlastní soutěž proběhla v prostorách MFTI,
zahajovací ceremoniál v jeho koncertním sálu a slavnostní zakončení pak v amfiteátru v parku Zarjadje
kousek od Rudého náměstí. Všechna zasedání Mezinárodní rady EFO probíhala v zasedací místnosti
na kolejích MFTI.

Program soutěže
Společným programem pro soutěžící studenty a jejich
vedoucí bylo slavnostní zahájení (pondělí odpoledne),
slavnostní zakončení (pátek dopoledne) a společná exkurze do Muzea kosmonautiky (středa odpoledne).
Pro studenty byly připraveny dva soutěžní půldny
(úterý a středa dopoledne). Začínalo se experimentálními úlohami, teoretické úlohy přišly na řadu jako
další. Ve zbylém čase organizátoři připravili sportovní
a společenské akce a intelektuální soutěže.
Vedoucí věnovali dvě rána (úterý a středa) překladům úloh do národních jazyků. Na rozdíl od MFO neprobíhá diskuse úloh, takže ty jsou zcela v gesci pořá-
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Stretnutie mladých
európskych vedkýň a vedcov
v Prahe
David Horák, Zuzana Moravcová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1

J

e dôležité, aby sa mladé vedkyne a mladí vedci pracujúci vo fyzike stretávali, navzájom sa spoznávali a vymieňali si skúsenosti z profesijného života
a z propagácie vedy? Áno! Z týchto dôvodov sa tento rok už siedmykrát uskutočnil EPS YM Leadership
Meeting, stretnutie delegátov jednotlivých sekcií Young
Minds, kde zástupcovia prezentujú svoje aktivity pred
sebou navzájom a taktiež pred výkonným výborom
Young Minds a pred predstaviteľmi Európskej fyzikálnej spoločnosti.
Medzi ciele Európskej fyzikálnej spoločnosti
(EPS) patrí rozvíjanie kontaktov medzi národnými fyzikálnymi spoločnosťami. Za účelom rozšírenia tejto činnosti medzi mladých členov založila EPS
projekt Young Minds (YM), medzinárodnú sieť mladých vedcov a vedkýň, ktorej hlavné ciele sú spájanie,
propagácia vedy a profesionálny rozvoj. V súčasnosti existuje už 50 sekcií YM, okrem krajín Európy sa
nachádzajú napríklad aj v Arménsku, Maroku alebo
v Egypte.
Prvá sekcia YM v Českej republike vznikla v roku
2015 a sídli na Fakulte jadrovej a fyzikálno-inžinierskej Českého vysokého učenia technického v Prahe.
EPS YM Prague je súčasťou Českej fyzikálnej spoločnosti (ČFS), sekcie Jednoty českých matematikov
a fyzikov (JČMF). V súčasnosti má 63 členov, z ktorých väčšinu tvoria magisterskí a doktorandskí študenti FJFI.

Panelová diskusia – zľava: R. Voss, V. Petráček, J. Řídký
a V. Ružička, moderátorky.

Panelová diskusia – publikum.

Medzi najpopulárnejšie aktivity pražskej sekcie
Young Minds patrí Physics Pizza Párty, Physics Café
a International Masterclasses. Počas Physics Pizza Párty starší študenti prezentujú svoje odborné témy, ktoré
sa následne diskutujú pri pizze. Physics Café, organizované spoločne s ČFS, strieda svoje formáty. Prešlo
od panelovej diskusie cez Pecha Kucha prezentácie až
po pub kvíz. International Masterclasses, známy formát zameraný na popularizáciu časticovej fyziky, pri
ktorom stredoškolskí študenti analyzujú reálne dáta
z CERN-u, organizuje pražská sekcia YM spoločne s FJFI. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa niektorej
z našich akcií, či už aktívne alebo pasívne, sledujte náš
Facebook: Prague EPS Young Minds Section, náš web:
http://youngminds.cz/ alebo nás kontaktuje priamo
na info@youngminds.cz.
Bolo pre nás veľkou cťou organizovať pravidelné
stretnutie zástupcov jednotlivých sekcií Young Minds
z celej Európy i mimo nej. Siedmy EPS YM Leadership
Meeting sa uskutočnil v dňoch 3.–5. 5. 2018 na FJFI
ČVUT v Prahe a zúčastnilo sa na ňom približne 40 delegátov, výkonný výbor Young Minds a viacerí predstavitelia EPS. Stretnutie, ktoré svojou kvalitou prekonalo aj mnohé svetové konferencie, sa uskutočnilo
vďaka podpore EPS, ČFS, JČMF, FJFI ČVUT v Prahe
a BNL-CZ1.
1 Projekt Brookhavenská národní laboratoř – účasť Českej
republiky.
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Panelová diskuze
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pořádaná Pražskou sekcí Evropské fyzikální
společnosti Young Minds a Jednotou českých
matematiků a fyziků při příležitosti 7. Young
Minds Leadership Meeting v Praze.
Téma diskuze: Importance of science in society
Hosté:
 Rüdiger Voss, předseda Evropské fyzikální společ-

nosti

 Vojtěch Petráček, rektor ČVUT
 Jan Řídký, místopředseda AV ČR
 Vlastimil Růžička, bývalý rektor VŠCHT
 Otázka: Měli by se vědci angažovat politicky – a proč?

Jaká byla případně vaše motivace k tomuto?

Voss: Obecně se vědci nemusejí angažovat v politice o nic více než ostatní občané. Ale měli bychom se
angažovat – jsme povinni – v případě, že je třeba poradit politikům při řešení závažných problémů, jako jsou
změny klimatu či zdroje energie a podobně…
Řídký: Ideální stav je, když se vědci nemusejí zabývat politikou. Co ale musejí dělat, téměř povinně, je
podílet se na společenském životě. Samozřejmě, v případě, že věda je ohrožována či vědecké výsledky jsou
zpochybňovány (jako v případě klimatických změn),
musejí vědci reagovat.
Růžička: V některých zemích, jako třeba v té naší,
se vědci musejí angažovat v politice. Obávám se totiž,
že nám chybí dobře fungující řízení vzdělávání a vědy
na nejvyšší úrovni. To je důvod, proč jsou někteří reprezentanti, jako rektoři, ředitelé ústavů či předseda
Akademie, z titulu své funkce angažováni v politice.
 Otázka: Existují nějaké přímé komunikační kaná-

ly mezi vědou a politikou? A je zde prostor, aby politici
mohli prodiskutovat s vědci nějaký problém, než dojde
k rozhodnutí? Měli by se vůbec s vědci radit?
Voss: Odpověď není jednoduchá. Podle mého názoru jsou dnes ve většině evropských zemí dobře nastavené – a často i dobře fungující – vztahy mezi vědci
a vědeckou administrativou, grantovými agenturami,
ministerstvy atd. Věc se stává mnohem komplikovanější, když se budeme zabývat otázkou komunikace vědců
s, řekněme, průměrným politikem v parlamentu. Naše
parlamenty – mám teď na mysli svoji domovskou zemi
Německo, ale situace je nejspíš podobná v mnoha dalších zemích – jsou většinou obsazeny zejména právní-

Otázka z publika. V popředí prof. Hulicius z FZÚ AV ČR.

ky (nemám nic proti právníkům, sám jsem se oženil
s právničkou), komunálními úředníky, učiteli…, ale jen
zřídka vědci. Zdá se mi, že jen výjimečně jsou vytvořené komunikační kanály mezi vědci a politiky na této
úrovni. A přitom, jak jsem řekl dříve, společnost čelí
vážným výzvám, jež vyžadují vědecké informace. To
je problém, který je třeba urgentně řešit.
 Otázka z publika: Zde jsme na fakultě, kde většina

věří, že je pro společnost výhodné budovat jaderné elektrárny. Je to ale vědecká otázka, nebo politická? Jsou
některé sousední země, jako Německo – což je vyspělá
a rozumná země –, kde lidé (i někteří vědci) nejsou přesvědčeni o nutnosti využívat jadernou energii. Otázkou
tedy je, jak se k tomu mohou vědci postavit, když část
z nich říká „A“ a část „B“? Na jaké otázky mohou vědci
odpovědět a kdy mohou jen lobbovat?
Růžička: V tomto specifickém případě asi musíte
připravit pro parlament, pro politiky, nějaké vzdělávací aktivity, kde vysvětlíte základní fakta. Na druhé
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Den lékařským fyzikem
Tereza Hanušová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1

N

a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze
(FJFI ČVUT) proběhla dne 30. května 2018 už
po páté oblíbená akce pro střední školy s názvem Den
lékařským fyzikem. Téměř 70 studentů ze středních
škol České republiky přijelo zjistit, proč vedle lékařů
a zdravotních sester mohou v nemocnicích potkat i jaderné fyziky. Již tradičně na místě nechyběl ani Český
rozhlas, který během dne natočil zajímavou reportáž.
Zájem tentokrát projevila i televize.
Na úvod slyšeli účastníci trojici přednášek zaměstnanců a doktorandů fakulty, z nichž někteří zároveň
pracují na pozici radiologických fyziků v nemocnicích.
Přednášky srozumitelným způsobem přiblížily obor radiologická fyzika a jeho tři odvětví: radiodiagnostiku,
nukleární medicínu a radioterapii. Studenti se dozvěděli, že na pracovištích využívajících ionizující záření
k diagnostice či léčbě má radiologický fyzik na starosti

Nejnovější typ CT skeneru se dvěma energiemi.

nejen správný chod přístrojů a radiační ochranu, ale
i plánování léčby onkologických pacientů nebo zpracování obrazu z různých diagnostických modalit. Kromě
základních fyzikálních principů a přehledu moderních
přístrojů slyšeli také mnohé zajímavosti ze zdravotnické časti oboru. Nechyběly ukázky ozařovacích plánů
a diagnostických snímků konkrétních pacientů včetně dynamických studií. Po přednáškách mladí studenti
neváhali klást mnoho zajímavých dotazů.
Následovalo praktické cvičení, které si každý student
mohl zvolit podle svých preferencí. Největší zájem byl
o úlohu na virtuálním klinickém urychlovači VERT,
který je letos novinkou. Jedná se o prostředí onkologické ozařovny, které je softwarově vytvořeno v jedné
z poslucháren na FJFI ČVUT. Přístroj umí vše, co skutečný lineární urychlovač elektronů od firmy Varian,
studenti si na něm tedy mohli virtuálně nastavit pacienta do ozařovací polohy pomocí značek na kůži a naměřit
absorbovanou dávku ve vodním fantomu. I když toto se
vyučuje až v posledním ročníku vysokoškolského studia, středoškoláci to zvládli na jedničku. Další možností
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Úloha na virtuálním klinickém urychlovači (ve 3D brýlích).

bylo měření velikosti ohniska na zubním rentgenu, výpočet střední dávky v mléčné žláze na mammografu,
měření s ionizačními komorami na terapeutickém cesiovém ozařovači nebo plánování léčby onkologických
pacientů ve specializovaném softwaru.
Zlatým hřebem programu byly pro všechny účastníky exkurze na pracoviště ve Fakultní nemocnici v Motole a v Nemocnici Na Homolce. Opět si každý student
mohl vybrat, a to mezi oddělením radiodiagnostiky,
nukleární medicíny nebo radiační onkologie. Zde byl,
jako každý rok, největší zájem o nukleární medicínu,
kde účastníci mohou nejen vidět, ale sami si vyzkoušet
zobrazovací kamery či výrobu radiofarmak. Mezi dalšími přístroji, které si mohli doslova osahat, byl v ČR
nejnovější typ výpočetní tomografie (CT Siemens Somatom Force), PET kamera (pozitronová emisní tomografie) nebo klinické lineární urychlovače. Organizace
by se neobešla bez ochoty spolupracujících radiologických fyziků a dalšího personálu z těchto pracovišť, kteří zvědavé studenty do své každodenní práce zasvětili.
Nabitý program proběhl ke spokojenosti všech,
mnozí studenti se zúčastnili již několikrát. Organizátoři pouze litovali, že i po navýšení kapacity z obvyklých
50 na 70 účastníků nemohli přijmout všechny zájemce.
Snad tedy úsilí všech organizátorů a spolupracujících
odborníků bude v budoucích letech odměněno absolventy, kteří zaplní prázdné pozice nejen v nemocnicích.

Exkurze na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol.
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Poprvé na Jaderce –
a hned v laboratoři
20. ročník Týdne vědy na Jaderce
Kristýna Pechová
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun
Článek seznamuje čtenáře s pohledem středoškolačky účastnící se 20. ročníku Týdne vědy
na Jaderce, který proběhl 17. až 22. června 2018 na půdě FJFI ČVUT v Praze i na dalších
vysokých školách a výzkumných pracovištích. Týden uvádí zájemce do vysokoškolského
a výzkumného prostředí tím, že si sami vyzkouší práci na vědeckém tématu.

Z

atímco slunce začínalo hřát, desítky středoškolských studentů, adeptů věd matematických, fyzikálních i chemických z celé republiky, se s línou nonšalancí nedělního rána loudaly Břehovou ulicí.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nás přivítala
velkým transparentem, který hlásal, co nás bude v následujících pěti dnech čekat – věda, výzkum a zábava.
Rozhlížející se mladiství, někteří poprvé v této budově,
sršeli očekáváním a atmosféra překypovala nadšením.
Týden vědy může začít.

Nastavování optiky pro měření.

Úvodní přivítání na Týdnu vědy na Jaderce
od děkana FJFI prof. Jexe.

Po lehce hektickém začátku a registraci jsme se usadili a vyslechli vřelé přivítání a několik dopoledních
přednášek. Hlavním bodem, který nám musel zakotvit
v paměti, byla přednáška o tom, jak publikovat a prezentovat výsledky při vědeckých konferencích. Užitečnost těchto znalostí jsme poznali v následujícím týdnu
při práci na našich miniprojektech.
Na závěr prvního dne nás čekaly bojové úkoly pevnosti Břehyard. Při tomto utkání týmů o pěti členech
jsme otestovali všechny možné i nemožné znalosti, převážně z oblasti fyziky. Lámali jsme si hlavu nad zachytáváním kapalného kyslíku, ochranou před gama zářením, nad tím, jak vyndat z pyramidy co nejvíce kostek
za nejkratší čas, a dalšími úkoly.

První den uplynul a s ním i první pocity a dojmy.
Nyní přišel čas na skutečnou vědu – tedy alespoň natolik skutečnou, jak nám ji mohla vědecká pracoviště
zprostředkovat. Miniprojekty, na které jsme se přihlásili, nám ukázaly, jak může vypadat praxe programátora, jaderného fyzika nebo, v mém případě, vědce
v Ústavu AV ČR na oddělení dozimetrie záření.
Při naší vědecké práci s názvem „Alkoholik vs. Abstinent – Na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy“

Vzorky je potřeba přesně zvážit.
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Desátý ročník
Pražského vědohraní
Jitka Houfková
KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8; jitka.houfkova@gmail.com

V

e středu 13. června 2018 se na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Troji
uskutečnil již desátý ročník tradiční oslavy dne
dětí – Pražské vědohraní. Letos nám počasí nepřálo,
celý den pršelo, ale navzdory tomu Vědohraní navštívilo přes šest set dětí. Více bylo těch mladších, z prvního
stupně základní školy, které přišly se svými třídami.
Starších dětí ze druhého stupně ZŠ a nižšího gymnázia přišlo na dvě stě. Přibližně sto dětí se Vědohraní
zúčastnilo s rodiči či prarodiči. A mezi návštěvníky
nechyběly ani děti předškolní.
Vědohraní je den zábavy s fyzikálními pokusy
a matematickými rébusy a hlavolamy, které si návštěvníci sami zkoušejí. Pro děti jsou podle věku připraveny dva „soutěžní“ okruhy, kde plní různé úkoly, a nakonec dostanou diplom a odměnu. Vedle okruhů je
vždy připravena řada nesoutěžních zajímavých stanovišť a několikrát se opakuje fyzikální show. Celou akci
organizují členové katedry didaktiky fyziky MFF UK
ve spolupráci s dalšími pracovišti fakulty. Celá akce
by se nemohla uskutečnit bez pomoci našich studentů
a spolupracujících středních škol, kteří se návštěvníkům věnují na jednotlivých stanovištích.

Fyzikální herna – magnetické želví závody.

V letošním roce účastníci na Malém soutěžním
okruhu například řešili, jak dostat suchý papír pod
vodu, aby zůstal suchý i po vytažení, jak vyndat minci
z vody bez doteku ruky, jak pomocí brčka přenést vodu

Kyvadlo s ptáčkem rozhoupávané elektromagnetem.

z jedné sklenice do druhé, jak postavit co nejpevnější
most z listu papíru či jak udělat mezi dvěma póly magnetu co nejdelší most z kancelářských svorek. Nejzapeklitějším úkolem bylo dostat malou kuličku z papíru
položenou v hrdle ležící lahve dovnitř do lahve jen pomocí fouknutí. Mezi nejpřekvapivější patřilo zvedání
vzduchu na rozložených novinách.
Na dalším stanovišti čekaly návštěvníky úlohy na setrvačnost, například jak dostat minci, která
leží na papíře položeném na vrchu sklenice, dovnitř
do sklenice, když se směli dotknout jen papíru. Či analogický úkol, kde místo mince bylo vajíčko na pevnější
destičce. Trpělivost vyžadoval i úkol „táhni za papír
směrem doprava tak, aby figurka, která na něm stojí, spadla na záda, jela s papírem nebo spadla na nos“.
Předškolní a mladší školní děti se tak při zábavném
hraní seznámily s řadou fyzikálních principů.
Na velkém soutěžním okruhu bylo letos novinkou
stanoviště věnované jaderné fyzice, na kterém byly dvě
částicové kamery MX-10, a návštěvníci tak mohli sledovat nejen přirozené radiační pozadí, ale vedle záření z laboratorních zdrojů mohli i prozkoumat, jak září některé
druhy hnojiva či půllitr z uranového skla, a vyzkoušet,
jak je možné jednotlivé druhy záření stínit. Byť bylo toto
stanoviště součástí soutěžního okruhu určeného starším
dětem, přilákalo řadu menších dětí, především díky jeho
autorce RNDr. Zdeňce Koupilové, Ph.D., a jejím schopnostem přizpůsobit vysvětlení i menším dětem.
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č. 4

Čs. čas. fyz. 68 (2018)

Luminiscence  cesta světla
Výstava v turnovském Muzeu Českého ráje

V

pátek 18. května 2018 se uskutečnila Turnovská muzejní noc. Pestrý program připravilo
Muzeum Českého ráje (http://www.muzeum-turnov.cz) a jeho součástí byla i vernisáž výstavy Luminiscence – cesta světla. Výstavu sestavil kurátor muzea
Mgr. Jan Bubal s příspěvkem dalších autorů a za podpory místních firem.
Za tajemným světélkováním musí návštěvník vstoupit do starobylých sklepních prostor vybaven přilbou
a svítilnou. Při sestupu úzkými křivolakými chodbami
pak objevuje ze tmy vystupující svítící objekty.
Připomeňme, že luminiscenci definujeme jako vyzařování světla z vybuzených kondenzovaných látek

nou kutikulu škorpióna apod. Mezi tím jsou umístěny
vysvětlující panely, na něž si musí návštěvník posvítit,
jinak jsou skryté ve tmě, aby nerušily kouzelnou atmosféru. Zmíněnou výjimkou z fotoluminiscenčních
objektů je několik radioluminiscenčních zdrojů. Ty
jsou tvořeny trubičkou pokrytou (zevnitř) luminoforem a naplněnou tritiem, izotopem vodíku, který se
rozpadá s poločasem 12,3 roku. Tritium je beta-zářič,
tedy bezpečný, neboť vyzářené elektrony se velmi rycha podle způsobu vybuzení (dodání excitační energie)
pak rozlišujeme různé druhy luminiscence: fotoluminiscenci (či fluorescenci, při excitaci světlem), katodoluminiscenci (excitace dopadajícími elektrony), chemiluminiscenci (chemická reakce) atd.
Vzhledem k nutnosti zajistit dlouhodobou funkčnost exponátů potkáváme na výstavě téměř výhradně
fotoluminiscenční objekty (nasvětlené UV a fialovými
LEDkami – tedy elektroluminiscenčními součástkami)
– minerály, uranové sklo, organická barviva, luminofory, scintilátory (výrobky místní firmy Crytur), svleče-

le absorbují (i ve vzduchu). V trubičkách s luminoforem
vyzářené elektrony excitují luminiscenci luminoforu
(někdy jsou luminofory označovány jako fosfory, což
je překlad z nesprávného, ale rozšířeného anglického
označení phosphors).
Při prázdninových cestách do Českého ráje stojí zastavení v turnovském muzeu určitě za to. Nejen
kvůli výstavě o luminiscenci (a příjemnému ochlazení
ve sklepě), ale také kvůli hlavním výstavním prostorám, kde je velmi krásná geologická a mineralogická
expozice. Výstava je plánována do 2. září. Potom snad
bude putovat i do dalších muzeí.
Jan Valenta
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Gravitační atlas Antarktidy
pokřtěn…
aneb fotoreportáž ze slavnostního setkání
autorů monografie Atlas of Antarctica
J. Klokočníka, J. Kosteleckého a A. Bezděka
Jana Žďárská
Kosmologická sekce ČAS, K Panskému poli 274, 251 01 Světice
Květnová schůzka členů Kosmologické sekce České astronomické společnosti se nesla
ve slavnostním duchu. Důvodem byl avizovaný křest Gravitačního atlasu Antarktidy, významné
vědecké monografie nakladatelství Springer Verlag, autorů J. Klokočníka, J. Kosteleckého
a A. Bezděka. Modrá posluchárna Matematického ústavu AV se tak stala svědkem znamenité
akce, kde dobré šampaňské pocelovalo jednu z vynikajících současných vědeckých publikací.
Okuste tedy, milí čtenáři, prostřednictvím Československého časopisu pro fyziku trošku z té
slávy a milé nálady, která z fotografií našeho kolegy Františka Lomoze doslova dýchá.

K

dyž se „narodí“ nová kniha, je to vždy velká
událost. Každý, kdo nějakou knihu kdy napsal,
mi v tomto směru dá jistě za pravdu. Od prvotní myšlenky, která zazáří v autorově hlavě silou supernovy, až po skutečnou knihu je vskutku ještě daleko.
Původní nadšení autora střídají peripetie při jednání
s nakladatelem či tiskárnou. Autorova představa ladné-

ho obalu knihy se často rozplývá v nedohlednu a proces
přidělení ISBN vryje do jeho tváře pár nových vrásek.
Ale najednou je kniha na světě a veškeré trable jsou rázem zapomenuty. Přichází čas vztáhnout ruku a poprvé knihu uchopit, pohladit její hřbet a dýchat její vůni…
Odměna nad jiné potěšení světa. Pocit, že vzniklo dílo
pro nás i pro mnohé další generace vědců. Dílo, na kte-

Křest Gravitačního atlasu Antarktidy proběhl v Modré posluchárně MÚ AV ČR v rámci květnového setkání členů
Kosmologické sekce ČAS.
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Za prof. Jánom Pišútom

1

Juraj Šebesta
emeritný člen Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

P

osledný májový týždeň priniesol obrovskú stratu
pre slovenskú fyziku. V pondelok 28. mája 2018
zomrel popredný teoretický fyzik, didaktik, vysokoškolský pedagóg a politik prof. RNDr. Ján Pišút,
DrSc.
Ján Pišút sa narodil 16. marca 1939 v Bratislave v rodine literárneho vedca a profesora vtedajšej Slovenskej
univerzity (dnes Univerzita Komenského) Milana Pišúta. Podobne ako jeho otec, aj Ján spojil celý svoj život
s bratislavskou univerzitou. Na Prírodovedeckej fakulte UK vyštudoval v roku 1961 fyziku a pod vedením
prof. RNDr. Milana Petráša, CSc., zakladateľa teo
retickej fyziky elementárnych častíc na Slovensku, sa
špecializoval na tento nový odbor. Na svojej alma mater obhájil kandidátsku dizertáciu (1968), habilitoval
sa (1978), získal titul doktora vied (1981), aj profesúru
(1983). Od r. 2004 až do svojho skonu pôsobil na fakulte
ako emeritný profesor.
Väčšinu kariéry vysokoškolského pedagóga strávil prof. Pišút na Katedre teoretickej fyziky PF UK
(od r. 1980 MFF UK a od r. 2000 FMFI UK). Keď sa
na fakulte v roku 1988 zriadila Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky, stal sa jej prvým vedúcim. Toto
pracovisko viedol a rozvíjal ďalšie dve funkčné obdobia (1996 – 2004), keď sa vrátil z veľkej politiky. Hneď
po Nežnej revolúcii sa totiž intenzívne angažoval v reorganizácii nášho školstva. Od novembra 1989 do septembra 1990 zastával funkciu prvého námestníka ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
Na tomto poste sa okrem iného podieľal na tvorbe nového moderného vysokoškolského zákona. Od septembra 1990 do júna 1992 bol ministrom školstva, mládeže
a športu SR.
Prof. Pišút prednášal rôzne oblasti teoretickej fyziky, ale mnohí absolventi štúdia fyziky či učiteľstva
matematiky a fyziky na fakulte si pamätajú hlavne jeho
vynikajúce a napriek náročnosti aj zrozumiteľné prednášky z kvantovej mechaniky. Viedol na 30 diplomových prác poslucháčov teoretickej fyziky a takmer 20
diplomoviek budúcich učiteľov. Vyškolil tri desiatky
ašpirantov a doktorandov nielen zo svojho odboru, ale
aj z didaktiky fyziky. Mnohí jeho žiaci sú dnes uznávanými osobnosťami slovenskej i európskej vedy, napríklad prof. Peter Prešnajder, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD., RNDr. Štefan Olejník, DrSc.,
RNDr. Karel Šafařík, PhD., doc. RNDr. Boris Tomášik, PhD. a ďalší.1
Prof. Ján Pišút sa zaoberal teoretickou fyzikou, teó
riou vyučovania fyziky a školským manažmentom.

V teoretickej fyzike sa zameral na disperzné vzťahy
a analytické reprezentácie amplitúd rozptylu, na produkciu mnohých častíc v hadrónových a jadrových
zrážkach, na fenomenologickú analýzu zrážok ťažkých
jadier. V týchto oblastiach dosiahol výsledky, ktoré
znesú aj tie najprísnejšie kritériá. S Petrom Lichardom
a Petrom Prešnajderom vyvinul metódu analytických
extrapolácií (1965–1969), ktorá sa vo viacerých svetových laboratóriách používala na vyhodnocovanie údajov z experimentov s elementárnymi časticami. Spolu
s Vladimírom Černým a Petrom Lichardom navrhol
(1977) Monte Carlo kvarkový-partónový model produkcie mnohých častíc (tzv. LEPHAD), ktorý sa v odbornom svete stretol s veľkým ohlasom. Model produkcie mäkkých dileptónov, ktorý Ján Pišút rozpracoval
(1981 – 1986) s Vladimírom Balekom, Petrom Lichardom a Nevenkou Pišútovou, priniesol (1986) predpoveď kvadratickej závislosti dileptónového výťažku
od multiplicity súčasne produkovaných hadrónov, ktorá sa experimentálne potvrdila v CERN-e. Úspešný bol
tiež alternatívny model potlačenia častice J/ψ v zrážkach ťažkých iónov, ktorý v roku 1988 vypracoval s Jánom Ftáčnikom a Petrom Lichardom. O aktivite Jána
Pišúta vo vede svedčí fakt, že je autorom alebo spoluautorom 110 článkov v karentovaných časopisoch a 36
publikovaných príspevkov na zahraničných i domácich
konferenciách, no a o kvalite jeho výsledkov zasa hovorí skutočnosť, že počet citácií na publikované práce
prekročil tisícku.
O rozvoj slovenskej didaktiky fyziky a školského
manažmentu sa Ján Pišút zaslúžil nielen svojimi prednáškami a vedením diplomantov či doktorandov, ale
aj ako koordinátor mnohých domácich i medzinárodných projektov a grantov. Podieľal sa tiež na analýzach
stavu a problematiky školstva na Slovensku, uverejnených v publikáciách Súhrnná správa o stave spoločnosti

1 Podrobnejšie o osobnosti prof. Pišúta a jeho názoroch pozri
J. Šebesta: „Ján Pišút 70-ročný“, Čs. čas. fyz. 59, 104 (2009).

Ján Pišút diskutuje s Růženou Kolářovou pri jednej obhajobe
na MFF UK v Prahe.
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Odešel profesor Emil Wolf
Jan Peřina, Miloslav Dušek
Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

D

ne 2. června 2018 zemřel profesor Emil Wolf.
Narodil se 30. července 1922, dožil se tedy téměř 96 let. Pocházel z Prahy, ale z Československa odešel před německou okupací v roce 1939. O devět
let později získal doktorát z matematiky na univerzitě
v Bristolu. V letech 1951–54 pracoval v Edinburghu jako
asistent laureáta Nobelovy ceny Maxe Borna a z této
spolupráce se zrodila „bible optiky“ – kniha Principles
of Optics [1], která se stala nejvíce citovanou učebnicí
fyziky. Poté působil jako postdoktorand v Manchesteru a v roce 1959 odešel do Spojených států. Většinu
své dlouhé vědecké kariéry strávil na univerzitě v Rochesteru v USA. Tam ho pozval tehdejší ředitel Institutu optiky Robert Hopkins. Později získal prestižní
pozici Wilson Professor of Optical Physics. Za zmínku
stojí jeho spolupráce s profesorem Mandelem na knize
Optical Coherence and Quantum Optics [2]. Emil Wolf

Prof. Emil Wolf (převzato z Tribute to Emil Wolf, Ed.
T. Jannson, SPIE, Bellingham, 2005).

koval Emil Wolf také fundamentální práce z kvantové
optiky, např. o kvazidistribucích ve fázovém prostoru.
V monografii Optical Coherence and Quantum Optics,
která už byla zmíněna, podali s Leonardem Mandelem
podrobný a ucelený přehled koherenční a kvantové optiky. V pozdějších letech se Wolf zaměřoval zejména
na propojení teorie koherence a polarizace světla. Výsledky shrnul v knize Introduction to the Theory of Coherence and Polarization [3]. Poslední článek, jehož byl
spoluautorem, byl publikován v roce 2016 [4].
Protože o životě, díle a přínosu profesora Wolfa
bude jistě napsáno mnoho textů, dovolte nám zde několik spíše osobních vzpomínek souvisejících s jeho
vazbami na Českou republiku.

Vzpomínky Jana Peřiny a Wolfova spolupráce
s olomouckou Univerzitou Palackého
Emil Wolf (stojící vlevo) a Max Born (sedící uprostřed) roku
1953 při příležitosti Bornova odchodu do důchodu.

První kontakty s Emilem Wolfem vytvořil profesor
Bedřich Havelka během mezinárodního kongresu ICO

byl také dlouholetým editorem série Progress in Optics. Během svého života získal celou řadu významných
ocenění. Mezi nimi i zlatou medaili Československé
akademie věd, medaili Jednoty československých matematiků a fyziků a čestný doktorát a zlatou medaili
Univerzity Palackého v Olomouci. Byl také zahraničním členem Učené společnosti ČR.
Profesor Wolf je zakladatelem moderní teorie koherence světla. Když dopisoval se zpožděním klasické dílo
Principles of Optics, nabádal ho spoluautor Max Born,
aby vydání knihy nezdržoval dopisováním kapitoly
o částečné koherenci, která stejně nebude nikoho zajímat. Brzy se však vlastnost koherence stala ústředním
problémem fyzikální optiky. Se svými studenty publi-

Návštěva prof. Wolfa v Praze (1996).

http://ccf.fzu.cz

272

Lidé a fyzika

Jubileum profesora Martina
Černohorského
V

posledním srpnovém dni letošního roku oslaví v kruhu svých kolegů a studentů statutární emeritní profesor Masarykovy univerzity
na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU profesor RNDr. Martin Černohorský,
CSc., v plné aktivitě pedagogické, odborné i odborně-společenské pětadevadesát let. Ve fakultní, univerzitní
i mimouniverzitní odborné a pedagogické komunitě je
známou a respektovanou osobností, kterou není třeba
představovat podrobným curriculo vitae. Následující
charakteristika je proto stručnou rekapitulací nejdůležitějších oblastí jeho činnosti a jejich dopadu na rozvoj
vědy, vzdělávání i vysokého školství.
Profesor Černohorský byl kmenovým pracovníkem
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (v mezidobí pod názvem Univerzita J. E. Purkyně) ve třech
obdobích: v letech 1950–1956, 1967–1991 a od r. 1999
dosud. V každé z těchto etap jeho přímého působení
na fakultě, ale i v mezidobích, kdy byl vedoucím vědeckým pracovníkem v Československé akademii věd
(1956–1967) či prvním rektorem Slezské univerzity,
kterou pomáhal zakládat (1992–1998), přispíval významným způsobem ke zvýšení prestiže Masarykovy
univerzity a její Přírodovědecké fakulty v oblastech fyzikálního výzkumu a fyzikálního vzdělávání. (Je autorem
cca stovky publikací, především z oblasti rentgenografie a krystalografie a z oblasti fyzikálního vzdělávání.)
V prvním období jeho činnosti na fakultě a v letech
1956–1967, kdy působil jako vedoucí pracovník v Laboratoři pro studium vlastností kovů Československé
akademie věd (ČSAV) a v Ústavu vlastností kovů ČSAV
(nyní Ústav fyzikální metalurgie AV ČR, v. v. i.), který se
z této laboratoře i jeho zásluhou vyvinul, lze spatřovat
prvořadý význam jeho práce v roli zakladatele a vůdčí
osobnosti nejen brněnské, ale i české školy krystalogra-

S předsedou akademie věd ČR Jiřím Drahošem po převzetí
Čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy
ve fyzikálních vědách. Fotografie AV ČR 5. 9. 2013.
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Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. pětaosmdesátiletý.
Fotografie Pavla Musilová 31. 3. 2008.

fie a rentgenové difraktografie, jejíž metodické a experimentální studie měly ve své době světově unikátní
povahu (vypracování metody přesného měření mřížkových parametrů polykrystalických látek a realizace
odpovídajících experimentů vedly k překonání tehdejší „nepřekročitelné“ hranice přesnosti dosažením v té
době rekordní přesnosti – lepší než tisícina procenta).
Jako fyziky nás musí tak vysoká přesnost dosahovaná
před více než půlstoletím doslova fascinovat. Zastavme se
proto u tohoto problému podrobněji: Přesnost při měření
základních rozměrů krystalové struktury – mřížkových
parametrů –, jíž lze v současnosti dosáhnout, se může
zdát až neuvěřitelná. Mřížkový parametr křemíku (hrana
základní krychle jeho krystalové struktury) se dnes uvádí
s přesností na deset platných míst, konkrétně a = 5,430
996 240 Å (viz [1, 2]). Experimentálně věrohodná hodnota střední kvadratické výchylky atomů křemíku z rovnovážné polohy při pokojové teplotě (293 K) podle [3] je 0,005
941(21) Å. Takové možnosti jsou ovšem dány především
dokonalým experimentálním a technickým zázemím
současné doby. O to neuvěřitelnější jsou hodnoty mřížkových parametrů například křemíku a = 5,430 73(3) Å
či alfa-modifikace oxidu hlinitého a = 4,759 04(5) Å,
c = 12,992 12(18) Å, získané skupinou doktora Martina
Černohorského v Ústavu vlastností kovů Československé
akademie věd, udávané sice s přesností „jen“ na šest platných míst, pocházející však z 60. let minulého století [4].
Práce, při nichž bylo těchto výsledků dosaženo,
navazovaly na projekt Mezinárodní krystalografické
unie (IUCr) „Přesné určování mřížkových parametrů“ (některé výsledky projektu byly zveřejněny v práci
[5]). Na projektu probíhajícím v letech 1957 až 1959 se
podílelo šestnáct rentgenografických laboratoří z devíti zemí. Měření byla prováděna na práškových vzorcích
tří látek s krychlovou strukturou (diamantová modifi-

