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Úvodník
N

áš Československý časopis pro fyziku je – jak název dokládá – přímo svázán se
vznikem a existencí společného státu Čechů a Slováků. Bez vzniku Československé
republiky před sto lety by těžko nesl toto jméno a používal jak český, tak slovenský
jazyk. Pozoruhodné je, že si tyto atributy zachoval i čtvrt století po rozdělení státu na Česko
a Slovensko. Nejsme už skoro jediným takovým časopisem?
Ačkoliv se na nás připomínky století Československa valí ze všech stran téměř celý rok
a hrozí naprostá saturace čtenářů tímto tématem, musíme nějakým způsobem reflektovat
výročí i my. Jak důstojně připomenout století Československé republiky v Československém
časopise pro fyziku? Nad tímto zadáním jsem přemýšlel dlouho.
Je pravda, že vědecké poznání v exaktních vědách v principu nesouvisí s politikou a historií lidské společnosti. Pohybové zákony či teorie relativity platí díkybohu bez ohledu
na usnesení parlamentů a proměnnou ideologii vládnoucích stran. Nicméně objevitelé těchto zákonitostí – vědci a vědkyně – jsou také jenom lidé a nemohou žít v dokonale izolovaném systému, snadno popsatelném podle zákonů termodynamiky. Do života i bádání se
jim plete běh dějin a občas se dokonce oni pletou do té činnosti, kterou nazýváme politika.
Všeobecně známé jsou osudy Alberta Einsteina, Andreje Sacharova či Františka Janoucha
a dalších. Při bližším pohledu bychom však zjistili, že „velká historie“ nějakým způsobem
zasáhla do životů všech významných i bezvýznamných fyziků 20. století, zejména těch žijících v totalitních režimech, tedy i v Československu.
Proto jsem se rozhodl připomenout stoleté výročí prostřednictvím několika příběhů
z oblasti československé vědy a průmyslu, které ilustrují zásahy „dějin“ a vládnoucích režimů
do života vědců. Výroční blok zahájí pár myšlenek filozofa, který zformuloval ideje a program, podle nichž Československo vzniklo, a pak přijal roli „tatíčka“, v níž ho „národ“ chtěl
mít. Seznámíme se s historií zahájení výroby bakelitu v bratislavské továrně na kabely, která
spadá právě do doby rozpadu Rakouska-Uherska. Bakelit byl podivuhodný materiál, jenž
zahájil éru „umělých hmot“ neboli plastů. Dnes už plasty neobdivujeme, naopak přemýšlíme, jak jejich množství redukovat. Výběr druhého příběhu vyplynul z nedávného odchodu
docenta Bohuslava Straucha – průkopníka vibrační spektroskopie –, kterému komunistický
režim výrazně zasáhl do života. V té souvislosti se poprvé na veřejnosti objeví jedinečné fotografie z návštěvy známého indického nositele Nobelovy ceny sira Ramana v Praze v roce
1958. Další střípky z historie československé fyziky si ještě necháme do následujícího čísla.
Zamyšlení nad historií naší vědy není pouhým projevem staromilství. Podle známého
bonmotu je ten, kdo se nepoučí z chyb minulých, odsouzen k tomu je zopakovat. A platí
to i pro oblast organizace vědy, výzkumu a průmyslového vývoje. Při čtení ankety o stavu
československé fyziky z roku 1968 nás může nepříjemně překvapit, že některá vyjádření
jsou zcela aktuální i po půl století. Pravda, dnes máme mnohem více fyzikálních pracovišť,
povětšinou dobře, až skvěle vybavených, a také se dokončují či připravují některá veliká zařízení, o kterých se našim malým národům nemohlo před padesáti lety ani zdát. Na druhé
straně značné problémy v organizaci a financování vzdělávání, vědy a výzkumu, v hodnocení vědy a vytváření strategií dalšího vývoje opět způsobují, že výsledky naší fyziky neodpovídají vytvořenému potenciálu.
Přeji vám podnětné zamyšlení nad historií.
Jan Valenta
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Ad „Leidenský
manifest Česku“
Jiří Kamarád1
Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6
V článku s uvedeným názvem, publikovaným ve 3. čísle Čs. čas. fyz. 68, 144 (2018), mne
upoutaly (a přiměly k napsání této poznámky) dvě věty: „… Deset principů Leidenského
manifestu nastavuje dosavadní praxi hodnocení vědy v Česku nemilosrdně kritické
zrcadlo, ale nedělejme si iluze, že tento dokument pohne českým vědeckým vesmírem…“
a „… pokušení nechat rozhodovat čísla v Česku podivuhodně odolala Akademie věd.“…

S

obsahem těchto vět stejně jako s celým článkem lze
souhlasit, ale bez ohlédnutí se do let 1993–2009 je
podle mne popis dosavadní praxe hodnocení a financování vědecké činnosti v ČR neúplný a cesta k řešení
této problematiky (asi cíleně) zakrývaná. Při tom pohledu do historie by asi řadu čtenářů překvapil velmi rozumný obsah „Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje“, které byly přílohou usnesení vlády ČR č. 282 ze dne 25. 5.
1994. Již tehdy byl vymezen (definován) výzkum (badatelský a cílený) a vývoj a stanoveny zásady státní podpory
jednotlivých částí výzkumu a vývoje (VaV) na základě
výsledků evaluace, včetně podpory grantových projektů.
Vláda se rovněž zavázala „… podporovat rozvoj výzkumu
jako nedílnou součást činnosti vysokých škol…“, ve snaze
napravit tehdejší stav VaV na vysokých školách. Zákonem č. 270/94 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje,
bylo stanoveno financování VaV, zřízena Rada vlády pro
VaV a Grantová agentura ČR. Řadou zákonů a vládních
nařízení bylo v následujících letech měněno právní postavení i financování institucí v oblasti VaV [1], ale pro porovnávání praxe hodnocení VaV v ČR do roku 2009 s Leidenským manifestem je významný zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře VaV, a návazná nařízení vlády [2].1
Institucionální podpora VaV (o které vlastně článek
v Čs. čas. fyz. pojednává) se podle těchto zákonných norem poskytovala na řešení výzkumných záměrů (VZ),
na dobu 5 (později 7) let, v rozsahu až 100 % uznaných
nákladů. Návrh výzkumného záměru musel obsahovat,
kromě základních údajů o uchazeči, popis současného
stavu poznání v oblasti, která je předmětem VZ, předmět, cíle, strategie a harmonogram realizace VZ, popis
personálního, prostorového a materiálního zabezpečení
VZ, včetně návrhu finančního zabezpečení s uvedením
požadovaných (uznaných) nákladů. O přijetí návrhu
VZ rozhodovaly hodnoticí nebo meziresortní hodnoticí komise, které v případě přijetí návrhu VZ odpovídaly
i za hodnocení periodických zpráv o jeho realizaci. Taxativně byly stanoveny požadavky, které musejí splňo1 Autor byl členem Meziresortní hodnoticí komise MŠMT
do roku 2009.

vat osoby navržené na jmenování členy komisí, a stejně
tak byly stanoveny úkoly pro jejich práci. Vyhodnocení
periodické zprávy o realizaci VZ obsahovalo vyjádření
komise k průběhu řešení, ke změnám v personálním zabezpečení VZ, k počtu a struktuře dosažených výsledků
(nejen publikací) s ohledem na pracovní kapacitu a náklady řešení, k čerpání uznaných nákladů na řešení VZ,
spolu se závěrečným doporučením komise pro další období. Členové meziresortních komisí MŠMT po vyhodnocení periodických zpráv navštěvovali instituce VaV
řešící VZ a spadající do působnosti MŠMT a projednávali výsledky hodnocení přímo s řešiteli VZ a vedoucími
pracovníky daných pracovišť. Na základě těchto jednání
byla navržena finální formulace hodnocení, která byla
předložena na zasedání celé komise k diskusi, úpravám
a ke schválení. Po počáteční částečné nedůvěře k tomuto
systému hodnocení byla oceňována hlavně otevřenost
jednání, možnost poskytnutí a získání informací, které
přesahovaly rámec jakéhokoliv jiného systému hodnocení, možnost v přímých jednáních odstranit případné
nejasnosti a přijmout nebo odmítnout vznesené výhrady
k průběhu realizace VZ. Vedoucí institucí, jejichž pracovníci úspěšně řešili VZ, považovali za nejpodstatnější,
že s vymezením směrů výzkumu a s jejich úspěšnou realizací v rámci řešených VZ, získali na několik let jistotu
finanční podpory a možnost stabilizovat a koncepčně
rozvíjet personální a materiální zajištění celé výzkumné

Budujeme excelentní centra, abychom mohli zavést nový
titul „Vaše excelence“.

Autor: František Mizera
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Stres, nejistota, nízké
mzdy a negativní postoje
k rodičovství
Nina Fárová, Kateřina Cidlinská, Marcela Linková, Hana Maříková, Hana Tenglerová
Sociologický ústav AV ČR
Jaké jsou pracovní podmínky vědců a vědkyň na českých vysokých školách a výzkumných
institucích? S čím jsou čeští vědci a vědkyně nejvíce nespokojeni? Co jim brání
v kariérním růstu? Jak se dělá věda ve chvíli, kdy se stanete rodičem?

T

o se snažil zmapovat Sociologický ústav AV ČR,
který v letech 2017 a 2018 provedl průzkum zaměřený na pracovní podmínky vědců a vědkyň
na českých veřejných vysokoškolských a výzkumných
institucích. Sestával z reprezentativního dotazníkového
šetření cíleného na akademické a vědecké pracovníky
ve veřejném sektoru1 a z kvalitativní studie založené
na 40 polostrukturovaných rozhovorech provedených
na dvou vysokoškolských pracovištích a dvou veřejných
výzkumných institucích z různých vědních oblastí.2
Výzkum poukázal na problematické aspekty personálního řízení českých vědeckých institucí a pra1 Průzkum provedlo Národní kontaktní centrum – gender
a věda ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i. Autorkou kvantitativního výzkumu
je Marta Vohlídalová.
2 Průzkum byl součástí projektu Analýza bariér a strategie
podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, který byl
financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Autorkami kvalitativní studie jsou Nina Fárová, Kateřina
Cidlinská, Hana Maříková a Edit Szénássy.

celkem

žena

muž

smlouva na dobu určitou

55,7 %

57,3 %

54,1 %

smlouva na dobu
neurčitou

35,3 %

32,3 %

38,1 %

stipendium a pracovní
smlouva

4,5 %

5%

4%

stipendium

2,7 %

3,1 %

2,4 %

DPP, DPČ, ŽL a jiné

1,2 %

1,5 %

0,9 %

stipendium a DPP/DPČ/ŽL

0,6 %

0,9 %

0,4 %

Zdroj dat: Akademici a akademičky 2017, SOÚ AV ČR, N = 2 089. Pozn.: stat.
3
významné rozdíly podle pohlaví na hladině významnosti 5 % .

Tab. 1 Podíl pracovníků a pracovnic podle typu pracovní
smlouvy a pohlaví, v %.

covních podmínek v české vědě, které mají negativní
dopady na vědeckou práci a profesní rozvoj akademiků a akademiček. Pozornost věnuje odlišným dopadům pracovních podmínek na různé skupiny akademiků, zejména na ženy a muže a dále na etablované
a začínající vědce.3Zároveň poukazuje na příčiny vzniku daných problémů a současné překážky jejich odstraňování. V sérii textů, které postupně zveřejníme
na portálu vedavzykum.cz, budeme představovat jeho
hlavní zjištění. Věnovat se budeme například tématům, jako je nedobrovolná podzaměstnanost, kultura nekomunikace, slaďování rodinného a profesního
života či mezigenerační rozdíly. První z textů, který
máte před sebou, se zabývá výsledky kvantitativního
dotazníkového šetření.
3 Není-li v textu uvedeno jinak, hladina statistické významnosti je 5 %. Statistické významnosti jsou většinou testovány
χ2 testy (v případě kontingenčních tabulek), případně T-testy a ANOVou v případě porovnávání průměrných hodnot.
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Attosekundové elektronové pulzy
pro zobrazování ultrarychlých
procesů v nanosvětě
Martin Kozák
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2; kozak@karlov.mff.cuni.cz
V tomto příspěvku shrneme současný vývoj v oblasti generace ultrakrátkých pulzů volných elektronů
urychlených na vysoké energie, které budou v budoucnu sloužit ke studiu a zobrazování dynamiky
elektronických excitací v pevných látkách a nanostrukturách. Za tímto účelem byly vyvinuty dvě
optické metody využívající koherentní interakce mezi optickým polem a elektrony ve vakuu.

A

ttosekundová fyzika je nově se rozvíjející oblast
fyziky, jejímž cílem je studovat a kontrolovat
dynamiku elektronů v látkách pomocí fázově
kontrolovaných elektromagnetických polí ultrakrátkých laserových pulzů v infračervené oblasti spektra,
které obsahují pouze několik kmitů pole (délka pulzu
τ << 10 fs) a jejichž amplituda je srovnatelná s poli působícími mezi atomy (E ~ 1010 V/m) [1]. V tomto režimu
se interakce světla s látkou mění a je možné pozorovat kvantové tunelování elektronu během krátké doby
kolem maxima oscilujícího pole. Tímto způsobem lze
dosáhnout časové lokalizace excitace elektronového vlnového balíku do oblasti několika set attosekund. Pro
získání informací o následné elektronové dynamice se
využívá různých pozorovatelných změn, jako jsou například elektromagnetické vlny na vysokých harmonických frekvencích generované v důsledku nelineární
odezvy elektronů v silných polích [2], přechodné změny
propustnosti attosekundových pulzů (doba trvání pulzu τ < 1 fs) ze vzdálené ultrafialové/RTG oblasti elektromagnetického spektra [3] či elektrické proudy závislé na absolutní fázi ultrakrátkých světelných pulzů [4].
Zobrazování ultrarychlých procesů v mikrosvětě zaznamenalo významný pokrok s rozvojem časově rozlišené elektronové mikroskopie a difrakce [5], které využívají krátké „záblesky“ elektronů k zobrazení polohy
atomů ve studovaném vzorku v určitém čase po excitaci ultrakrátkým laserovým pulzem. Tato metoda, známá jako excitace a sondování, dovoluje získat informaci
o časovém vývoji atomové struktury studovaného vzorku. V minulosti byly ultrarychlá elektronová difrakce
a mikroskopie aplikovány např. ke studiu dynamiky
strukturních změn při fázových přechodech [6], chemických reakcích [7] či pro zobrazování časového a prostorového vývoje magnetických domén [8]. Podobně
jako v klasické (časově nerozlišené) elektronové mikroskopii se zde využívá vlnová povaha elektronů, které jsou urychlené na vysoké energie 1–300 keV pomocí elektrostatického pole. V tomto rozmezí kinetických
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energií se de Broglieho vlnová délka elektronů pohybuje
v oblasti jednotek až desítek pikometrů a umožňuje dosáhnout vysokého prostorového rozlišení.
Časové rozlišení zobrazovacích metod využívajících elektronové pulzy v elektronových mikroskopech
je omezeno nejkratší dosažitelnou délkou pulzu, která je (bez následného stlačení) omezena na přibližně τe ≥ 50 fs. Toto omezení plyne ze způsobu generace elektronů a z jejich dynamiky během urychlování.
Pokud je ke generaci použit klasický fotoefekt, kdy jeden ultrafialový foton absorbovaný na povrchu fotokatody způsobí emisi jednoho elektronu, šířka spektra
kinetických energií elektronů okamžitě po fotoemisi
je dána šířkou spektra excitačního laserového pulzu
(~0,025 eV pro 100 fs pulz), velikostí výstupní práce
a její distribucí na povrchu fotokatody (typické rozšíření ~0,3 eV) a teplotou fotokatody. Díky nenulové hmotnosti se elektrony s různou kinetickou energií ve vakuu
šíří odlišnou rychlostí. Vygenerovaný elektronový pulz
se tedy v čase protahuje a lze ukázat, že pro elektrony
urychlené na energie 30 keV existuje minimální časová
délka pulzu dosažitelná na studovaném vzorku, která
odpovídá přibližně τ FWHM = 50–100 fs [9].
Další zkrácení doby trvání pulzu je možné dosáhnout pomocí tzv. stlačení, které pracuje s podobnými
principy, jež jsou známé ze stlačování optických pulzů.
Nejprve je třeba modulovat kinetickou energii přicházejících elektronů v závislosti na čase tak, že rychlost
dříve přicházejících elektronů je snížena, zatímco později přicházející elektrony jsou urychleny. Takto upravený elektronový balík se poté díky různé rychlosti šíření stlačí v místě, kde je umístěn studovaný vzorek
(princip zobrazen na obr. 1). Rychlost energetické modulace a její časová stabilita jsou určující pro vlastnosti elektronových pulzů v časovém ohnisku (místo nejkratšího trvání pulzu). K účelu stlačení elektronových
pulzů je obecně nutné využít jejich interakce s časově
proměnnými elektromagnetickými poli. V závislosti
na frekvenci použitého záření se mění dosažitelná nej-
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Neklasické světlo z velkého
počtu izolovaných atomů
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Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno

větlo nám umožňuje vidět a pochopit svět. Díky
jeho vlastnostem jsme schopni si o něm v našem mozku vytvářet detailní představy. Vnímáme očima jeho barvu, intenzitu, pomocí speciálních
krystalů i polarizaci a při citlivých interferometrických měřeních také jeho fázi, která mu umožňuje vytvářet difrakční a interferenční jevy. Tyto vlastnosti
světla byly na konci 19. století již dobře známy a výborně je vysvětlovaly Maxwellovy rovnice předpovídající důležité vlnové vlastnosti světla. Ve 20. století
se pohled na světlo doplnil díky kvantové mechanice
a jeho měření se zlepšilo pomocí polovodičové techniky. Lidé jako Max Planck a Albert Einstein položili
základy chápání světla jako souboru interferujících
kvant energie s nulovou klidovou hmotností – fotonů. Jejich existence se po druhé světové válce stala
stimulem pro vznik nové oblasti výzkumu – kvantové optiky [1].
Kvantová optika dala světu nejen praktické věci jako
laser, optické zesilovače s nízkým šumem a přesné měřicí metody, ale zejména možnost vidět látku a procesy v ní pomocí statistických vlastností fotonů jinak,
než bylo možné v klasické optice, omezené na fluktuace jen vlnových vlastností světla. Připustíme-li, že
zdroj světla je složen z jednotlivých vzájemně izolovaných atomů, které mají podle kvantové teorie diskrétní
energetické hladiny, pak by světlo emitované takovým
zdrojem mělo mít vždy určitý maximální počet fotonů.
Budou-li tyto atomy stejné, pak uvidíme navíc fotony
stejné barvy. Klasické spektroskopické metody uvidí
toto záření stejných atomů jako úzkou čáru ve světelném spektru a vyhodnotí, že takové spektrum může
být vyzářeno jedině souborem stejných atomů. Nebudou už ovšem schopny prokázat, že emitované světlo
je tvořeno jednotlivými fotony, a tedy využít statistiku
fotonů, která poskytuje o procesech v atomech mnohem více informací.
K tomu je potřeba kvantová optika. Ta studuje
zvláštní, tzv. neklasické stavy světla, které nelze vysvětlit jako fluktuace jen vlnových vlastností světla.
Exemplárním příkladem je foton emitovaný z jednoho atomu, tj. jedno kvantum světelné energie vyzářené
přechodem z excitované hladiny na nižší. Na rozdíl
od jakékoliv kombinace vln se foton při šíření prostorem skrz čočky nebo zrcátka nikdy nerozdělí. Tento
experimentální test provedený poprvé v 70. letech minulého století [2] je mnohem lepším průkazem části-
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cových vlastností světla než všeobecně známější Einsteinův fotoelektrický jev [3]. Od té doby byl tento test
proveden snad ve všech laboratořích kvantové optiky
na světě. A dostal se i do učebních osnov budoucích
(kvantových) optiků.
Neklasické světlo má mnoho různorodých podob
a vlastností. Jeho chování je zásadně odlišné od klasického světla, které lze chápat čistě jako světelné paprsky či šířící se koherentní světelné vlny a jehož všechny
efekty uspokojivě popisují uzavřené Maxwellovy rovnice. Takto neklasické světlo do kvantové optiky zavedl Roy Glauber, její nestor a nositel Nobelovy ceny
z roku 2005. Neklasické světlo tudíž vyžaduje popis
pomocí kvantové optiky, protože se v něm přímo či
nepřímo manifestují částicové vlastnosti světla – fotonů. Není proto překvapivé, že vhodný energetický
přechod v jednom atomu, schopný generovat jednotlivé fotony, takové světlo generuje. Měření rezonanční
fluorescence z jediného atomu Jeffem Kimblem z roku
1977 patří k hlavním historickým výsledkům kvantové optiky. Světlo z atomu je emitováno v jednotlivých
kvantech, které se při šíření nedělí, a to silně odporuje vlnové představě. Takové světlo z jednoho atomu
má však i jiné neklasické vlastnosti. Například fotony tvoří shluky méně než u klasického světla, protože jednomu atomu po emisi vždy chvíli trvá, než se
znovu excituje. Jeden atom může generovat neklasické
světlo i s menší neurčitostí v energii či amplitudě než
klasické, jak potvrzují mnohé současné experimenty. Svět nelineárních jevů v mikrosvětě úzce souvisí
s neklasickým světlem, protože nelinearita je k jeho
generaci nutná. Různorodost neklasického světla odráží různorodost nelineárních procesů ve světě atomů.
Neklasické světlo je proto důležitým zdrojem informace o procesech v mikrosvětě, ale současně už nyní
i praktickým nástrojem ke zvýšení citlivosti a stability
optických měření (například při detekci gravitačních
vln), bezpečnosti optických přenosových tras (v kvantové distribuci šifrovacího klíče) či vytváření kvantových operací pro budoucí velmi rychlé optické verze
kvantových počítačů. Je velmi pravděpodobné, že neklasické světlo proto radikálně změní kvantovou technologii 21. století, podobně jako to učinil laser ve století minulém.
Jak ale prokázat, že světlo z desítky, stovky či dokonce tisícovky atomů je stále neklasické, tj. je jiné,
než předpovídá Maxwellova vlnová teorie, která byla
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Proč vypadají sypané kužele
na Marsu jinak než na Zemi?
Petr Brož
Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Boční II/1401, 141 00 Praha
Nejčetnějším druhem sopek na Zemi jsou sypané kužele; útvary tvořené pyroklastickým materiálem
vznikajícím explozivní činností. Sypané kužele, jak je známe ze Země, nebyly překvapivě pozorovány
na povrchu jiných terestrických těles sluneční soustavy i přesto, že odplyňování magmatu a s tím spojená
fragmentace tam musela proběhnout. Proč tomu tak je? Odpověď nabízí výzkum sopek na povrchu Marsu.

M

ars, podobně jako Země, je těleso, které významně utvářela sopečná činnost. Ta byla
na počátku historie planety rozprostřena
globálně, nicméně s postupem času se lokalizovala
do dvou hlavních sopečných provincií, oblasti Tharsis
a Elysium [1]. V těchto oblastech je možné spatřit jak
desítky kilometrů vysoké štítové sopky (např. Olympus
či Elysium Mons), tak i stovky kilometrů dlouhé lávové
proudy či rozsáhlé sopečné pláně. Nicméně vyjma velkých sopečných těles se za posledních několik desetiletí
podařilo v těchto provinciích objevit i řadu menších
sopečných útvarů dokládajících bohatou historii sopečné činnosti. Jedním z objevů jsou i sopky vznikající
postupným ukládáním vyvržených úlomků magmatu
do okolí kráteru – tzv. sypaných kuželů – nejhojnějšího druhu sopek na povrchu Země (viz obrázek 1). Nicméně při detailnějším pohledu na marsovské sypané
kužele jsme zjistili, že jejich tvary jsou nápadně odlišné od pozemských sypaných kuželů. Proč tomu tak je?
A je tedy možné vůbec porovnávat mezi sebou tělesa
pozorovaná na jiných planetách?

Obr. 1 Fotografie zachycuje charakteristického zástupce sypaných kuželů
na povrchu Země. Kužel se nachází v Lassen Volcanic National Park
v Kalifornii (USA). Autor snímku: National Park Service, volné dílo
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impaktní kráter
lávový proud

S

sypaný kužel

5 km
Obr. 2 Mozaika fotografií ukazuje pravděpodobné
marsovské sypané kužele s doprovodnými lávovými
proudy v oblasti Ulysses Colles. Snímky byly pořízeny
za pomoci Context Camera (CTX). Autor: NASA/JPL-Caltech/MSSS, licence Volné dílo

Existence sypaných kuželů na povrchu Marsu byla
naznačena již v 70. letech 20. století, a to na základě
snímků ze sond Viking I a II [2]. Nicméně tehdejší rozlišení fotografií neumožňovalo spatřit povrch v takových detailech, které by tato pozorování jasně potvrdila a umožnila výzkum jejich tvarů. Až s nástupem
nové generace planetárních sond (například Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express) snímajících povrch
Marsu s rozlišením od několika desítek centimetrů až
metrů na pixel se povedlo objevit oblasti, kde bylo možné sypané kužele prokazatelně identifikovat a detailně
prozkoumat jejich tvary. Jednou z těchto objevených
oblastí bylo i sopečné pole Ulysses Colles ležící v severozápadní části Tharsis [3]. Pole Ulysses Colles se skládá
z necelých tří desítek sypaných kuželů v různém stupni
degradace (viz obrázek 2). Některé kužele jsou téměř
zcela zničené erozí, jiné jsou dobře zachovalé. Ke všemu jsou pro tuto oblast dostupná topografická data
ve vysokém rozlišení, na jejichž základě bylo možné
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Ve fyzice i v technických oborech býváme postaveni před úkol řešit problémy, které jsou sice svou podstatou
prostorové, avšak funkce popisující řešení úlohy jsou závislé jen na souřadnicích x a y v rovině. Typickým příkladem
je rozložení potenciálu elektrostatického pole velmi dlouhého válcového kondenzátoru nebo rozložení teploty mezi
trubkami souosého potrubí. I tak však může být přímé řešení problému v rovině xy složité, nebo dokonce neschůdné.
Konformní zobrazení umožnuje převést úlohu z definičního oboru D v rovině xy, kterou si představíme jako Gaussovu
rovinu, a ze souřadnic x a y sestavíme komplexní proměnnou z = x + iy, opět do Gaussovy roviny pomocí zobrazení
.
w = f(z) = u(x, y) + iv(x,
y) vhodných vlastností, v níž se řešení může významně zjednodušit. Takové zobrazení
popíšeme a ukážeme jeho účinnost na příkladech.

Úvodem:
K čemu může vhodné zobrazení
roviny do roviny sloužit?

Z fyziky víme, že nalézt rozložení potenciálu znamená řešit Laplaceovu rovnici ΔΦ = 0, v našem případě s rovinným
Laplaceovým operátorem, tj.

Název odstavce se může jevit tak trochu „naruby“. Jak můžeme
vědět, k čemu má něco sloužit, když o tom ještě nic nevíme? Jde
o to, abychom získali motivaci se o tom něco dovědět.
Představme si následující úlohu: Máme najít prostorové rozložení elektrostatického potenciálu Φ velmi (ideálně nekonečně) dlouhého kondenzátoru, jehož průřez má tvar excentrického mezikruží v rovině xy, s hraničními kružnicemi C1, C2 (obr. 11
vpravo), na nichž jsou předepsány hodnoty potenciálu Φ1, Φ2
(tzv. Dirichletova úloha). Je zřejmé, že potenciál nebude funkcí
souřadnice měřené podél osy kondenzátoru, bude tedy Φ =
Φ(x, y). Viz obr. 1.

(resp. Φxx + Φyy = 0 ve zkráceném značení) při okrajových podmínkách Φ|C1 = Φ1, Φ|C2 = Φ2. Zatímco přímé řešení Laplaceovy
rovnice pro koncentrický kondenzátor (obr. 1 vlevo) je díky symetrii definičního oboru potenciálu velmi jednoduché, převedeme-li Laplaceův operátor do polárních souřadnic, v úloze
o excentrickém kondenzátoru, která v rovině xy žádnou symetrii
nemá, by takový převod nebyl nic platný – řešení je v podstatě neschůdné. Konformní zobrazení však dokáže převést složitou úlohu s excentrickým kondenzátorem na jednoduchou
s kondenzátorem koncentrickým. Kdybychom i koncentrický
kondenzátor chtěli řešit pomocí konformního zobrazení, je to
možné. Mezikruží s výřezem na obrázku vlevo bychom převedli
na obdélník v obrázku uprostřed.

1 Použity obrázky z knihy [3].

=
∆Φ

∂ 2Φ ∂ 2Φ
+ = 0,
∂x 2 ∂y 2

Obr. 1 Úlohy o kondenzátorech.
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N

a začátku letošního ročníku jsme
byli podníceni neradostnou situací našeho časopisu k úvahám v redakčním kruhu nad dalším vývojem Čs. čas.
fys.; v této souvislosti musela logicky vzniknout také otázka, jaká je situace v naší fysice
vůbec. Na závěr jsme se rozhodli navrhnout
naší fysikální veřejnosti využít letošního výročí našeho státu jako podnětu k zamyšlení
nad dosavadními výsledky, celkovým stavem a perspektivami našeho vědního oboru. Proto jsme si po důkladné úvaze dovolili zformulovat 10 otázek, ve kterých jsme
současně vyjádřili implicitně ta stanoviska,
která jsme všichni sdíleli. Protože jsme se
dále domnívali, že v našem oboru neexistuje taková osobnost, která by na všechny
tyto otázky mohla dát obecně přijatelnou
odpověď, rozeslali jsme v únoru letošního roku dopis obsahující těchto deset otázek 195 předním československým fysikům
a některým vedoucím pracovníkům příbuzných oborů s prosbou, aby alespoň na některé z těchto otázek odpověděli. Tytéž otázky
byly uveřejněny v 2. čísle letošního ročníku
našeho časopisu spolu s výzvou, aby všichni fysikové a pracovníci jiných příbuzných
oborů, kteří by se chtěli ke kterékoliv otázce vyjádřit, zaslali svoje příspěvky redakci
k uveřejnění nejpozději do 31. května t. r.
Současně jsme se zavázali, že všechny věcné
odpovědi, které do uzávěrky ankety k jednotlivým otázkám dojdou, uveřejníme.1
1 Anketa o stavu československé fyziky vznikla v době politického uvolnění, tzv. pražského
jara, roku 1968. Ze 195 oslovených osobností nějakým způsobem odpovědělo pouze 42.
Tyto odpovědi byly publikovány ve třech částech. Zde reprodukujeme jen několik zajímavých odpovědí u každé z deseti otázek. Kompletní odpovědi si mohou předplatitelé přečíst
na webu časopisu. (jv)

místo v tomto procesu poznávání mají výsledky čs. fysiky za 50 let její existence?

Máme za to, že tím vznikne pro naši odbornou fysikální veřejnost možnost vytvořit
si z mosaiky názorů jednotlivých pracovníků našeho oboru vlastní globální představu a že v tomto spektru nejrůznějších soudů
naleznou zájemci řadu inspirativních myšlenek.
Po ukončení ankety požádá redakce odpovědné a řídící vědecké orgány a některé
přední osobnosti československé vědy, aby
k uveřejněným názorům zaujaly stanovisko
na stránkách tohoto časopisu.
27. 3. 1968 Zdeněk Málek
Otázka 1.
Od nepoznaného fysikálního jevu k jeho odkrytí a od odkrytého fysikálního jevu k jeho
interpretaci je dlouhá a nikterak přímočará
cesta. Jak se podle Vašeho názoru na ní podílí experimentální a teoretická fysika? Jaké

Odkryti fysikálních jevů je zcela nemyslitelné bez vzájemného působení experimentální a teoretické fysiky. Pomocí teoretické
fysiky lze vytvářet model, který je potvrzován a prohlubován experimentem. Podle
mého názoru čs. fysika v základním výzkumu nepřinesla nové fundamentální objevy, obvykle pracuje na problematice řešící
se ve světě. V průmyslu se čs. fysika omezuje na pomoc při zavádění ekvivalentních
výrobků, které jsou na trhu v ostatních zemích. Mně známou výjimkou v tomto směru je Žáčkův objev magnetronu; tento objev, když byl propracován v zahraničí, se stal
základem vybudování celé techniky velmi
krátkých vln.
27. 3. 1968 Břetislav Heinrich,
FÚ ČSAV, Praha
Považujem delenie fyziky na experimentálnu a teoretickú za už prekonané. Domnievam sa, že toto delenie je jednou z príčin
zaostávania čsl. fyziky. Odvažujem sa však
hovoriť o zaostávaní čsl. fyziky len preto,
lebo dosiaľ ani jeden čsl. fyzik nie je ešte
riadnym členom ČSAV. Dôkazom zaostávania čsl. fyziky to však nie je.
16. 4. 1968 Dionýz Ilkovič,
Elektrotech. fak. SVŠT, Bratislava
Jsme přesvědčeni, že dnes již uzrál čas odstranit tyto – mírně řečeno – deformace
v chápání fysiky a jejího postavení v naší
společnosti, které vznikly v tom období vývoje našeho státu, pro něž je charakteristické, že o oficiálním pojetí věcí rozhodovali
direktivně lidé, kteří jejich podstatě příliš
nerozuměli. Nejsme jediným státem na této
Zemi, proto nemusíme pracně vytvářet další koncepce. Dejme československé fysice
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lok příspěvků věnovaný století vzniku Československa jsem chtěl původně začít povídáním
o tom, jak se fyzikové podíleli na vzniku státu
Čechů a Slováků. Mezi nejvýznamnější „otce zakladatele“ jistě patří Milan Rastislav Štefánik – astronom, voják a diplomat, který vykonal pro vznik státu mnoho,
ale sám zahynul při letecké nehodě již 4. května 1919.
O této historické postavě se však už asi nedá najít nic
nového. Chtěl jsem tedy obrátit pozornost na méně
známé působení dalších fyziků/techniků/astronomů
přímo v okruhu osob působících proti zájmům monarchie a ve prospěch vzniku samostatné republiky,
tzv. Maffii. Byli mezi nimi František Nušl, Josef Jan
Frič či Jaroslav Pantoflíček (a možná i další). Co dělali? Pravděpodobně především pomáhali se získáváním informací a šifrováním zpráv posílaných z Čech
do zahraničí. Bohužel, další zajímavé detaily se nám
nepodařilo získat.
Takže jsem se nakonec rozhodl citovat z myšlenek
filozofa a prvního prezidenta T. G. Masaryka. Zvolil jsem méně známou knihu přednášek z roku 1898
(tedy také „osmičkové“, 120. výročí), které zaznamenal někdo z posluchačů (proto někdy text působí velmi úsečně – věty jsou zřejmě občas zjednodušené až

na holou myšlenku). Podivuhodné je, že Masarykovy
mravní apely a ideje jsou stále aktuální i po 120 letech.
Jak je to možné? Vyplývá to zřejmě z vlastní podstaty
ideálů – jsou nedosažitelné podobně jako horizont,
ke kterému můžeme pouze směřovat, ale nikdy ho
nedosáhneme. Další problém těchto ideálů je, že jsou
nepohodlné... Vyžadují od každého tu příslovečnou
a neustálou „drobnou práci“ na zlepšení sebe i okolní
společnosti. Proto dnešní populistická politika o ideá
lech raději nemluví. Je to chyba!
Ačkoliv Masaryk nebyl exaktní vědec, ale filozof
(sociolog) a začínající politik snažící se formovat pro
sebe a národ jakýsi program, jsou uvedené myšlenky
o práci, vědě a vzdělání přínosné i pro dnešní studenty, učitele a vědce. Snad tedy mohou zaznít zde v rámci zamyšlení nad stoletím republiky. Není od věci vystavovat se různým myšlenkám – nemusíme s nimi
souhlasit, ale už hledáním jejich nedostatků získáme
nový náhled. Do jaké rubriky tyto úryvky zařadit? Historie, otázky a názory nebo snad základy fyzikálního
řemesla? Ano, to poslední může být, vždyť i filozofie,
metoda práce, etika... To jsou základy vědeckého řemesla.
(jv)
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Jak pracovat?
Přednášky z roku 1898
Tomáš Garrigue Masaryk
Mladý Tomáš Masaryk

Část prvá

Střípky z dějin vědy a techniky v Československu

O práci vůbec
Práce duševní a hmotná
O práci zajisté přemýšlí člověčenstvo od počátku své
existence, a přece – podivno – sotva bys našel spis, jenž
by o problému práce jednal soustavně … Teprve v posledních letech se počíná analysovat práce psychofysicky; obyčejně se lišívá práce duševní a hmotná. Je to
rozdělení ducha a těla, přeložené do tohoto oboru. Ale
jak nejasný je problém ducha a těla, tak je nejasné i rozdělení práce na práci duševní a tělesnou. Jakmile začínáme o tom myslit, vznikají o poměru práce duševní
a tělesné mnohé záhady. ...
... práce řídící, která se projevuje efektem okamžitým a velikým, je honorována nejvíce, a práce nejsilnější a nejhrubší se nehonoruje. Myslitel je ve dnešní
společnosti proletářem právě tak jako dělník, duševní
aristokracie je vlastně proletářská ...
Význam práce éthický a metafysický
Prací se teprve stáváme lidmi, charaktery, stáváme se
samostatnými. Člověk nepracující není samostatný.
Ani nepracující národ jím není. Bez práce nikdy nemáme dostatek důvěry v sebe. Prací teprve poznáváme
svou sílu. Práce je sebepoznání ...
... proto, že práce sama o sobě není účelem, nýbrž
prostředkem, velkou důležitost má otázka po methodě
práce: Jak pracovat? ... otázky po methodě nejsou než
snahami o ekonomii našich sil. Neboť právě proto, že
hledíme k cíli, že práce není posledním účelem, musíme hospodařit silami. I ve vědecké práci otázka po methodě je otázkou všech otázek.

7. 3. 1850 Hodonín – 14. 9. 1937 Lány, státník,
filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky

Dále práci charakterizuje vedle této přesnosti – pozornost. Vědecky pracovat znamená být pozorným.
Dej pozor! Jiného logického pravidla není. Celý experiment není než dávat pozor. A to není jen intelektuální
vlastnost, nýbrž i mravní: konstatovat pravdu, neklamat ve vědě sebe ani jiných...
Vědecká práce je dále charakterisována tím, že
se zabývá jevy všedními. To, co je nepatrné, uniká
obyčejné pozornosti. V dobách dřívějších jsme se zabývali tím, co do očí padne, hledali jsme zlato, kámen mudrců, elixír života. Teď analysujeme vodu,
vzduch, půdu, mrvu, všecko právě všední, co je kolem nás, co na nás působí a z čeho žijeme. V tom je
zároveň již ta přesnost: mít pozornost na to, čeho nikdo nedbá. Tím se liší člověk vědecky myslící od vědecky nemyslícího, že postihuje důležitost v tom, co
jiného nezajímá.
Třetí znak vědecké práce je, že je eo ipso drobná
a jen drobná práce! Indukce je hlavním pomocníkem
práce vědecké: velice pozorné, přesné shledávání případů opravňujících ke generalisaci. ... Nikdo nepozná
velikého, když nepočne s malým. Všecky veliké ideje se
vyznačují tím, že utkvěla pozornost na tom, čeho si nikdo nevšímal. Historie každé ideje nás poučuje o tom,

Část druhá
Práce duševní, hlavně vědecká
Jaký je charakter vědecké práce?
Především přesnost je charakteristická ... Člověk, který
nepracuje vědecky, nemá de facto ponětí, co je přesnost
práce, jako slepý o barvách. Obyčejně proti vědě mluví
právě ti, kdo jí nejméně rozumějí.
Co je to tedy ta exaktnost, to lze popsat jen per analogiam. Je to ta bezpečnost – chceme-li to srovnat – jakou dříve a dosud lidé hledali v daném slovu. Přísahat
bylo zárukou jistoty. Práce vědecká je nepřetržitá přísaha, je ustavičné hledání a konstatování pravdy; mít
vědomí této pravdy a mít schopnost tuto pravdu dokázat jako pravdu, to je ta přesnost. Ta přesnost vzniká
ve vědách hlavně měřením kvantitativním...
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Zbierka bakelitových spínačov
a vypínačov vystavená na výstave
Čaro bakelitu.

314

Čaro bakelitu
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Futurit – slovenský bakelit
aneb století plastů ve střední Evropě
V době, kdy vznikal před sto lety československý stát,
začala v bratislavském Gummonu, pobočném závodu
Továreň na kábele, licenční výroba bakelitu pod obchodním názvem Futurit. Nenápadně tak začala éra umělých
hmot – plastů. Bakelit se zásadním způsobem uplatnil zejména v elektrotechnice. Starší generace fyziků si dobře
pamatují na hnědé až černé vypínače, zásuvky, konektory,
kliky, skříňky měřicích přístrojů, telefonů nebo páječek…
Zkrátka, laboratoře i domácnosti byly plné bakelitových
výrobků – někde se s nimi můžeme potkat dodnes. Ke stoletému výročí připravil ing. Ladislav Klíma a kolektiv ze
Slovenského technického muzea v Košicích velmi zajímavou výstavu nazvanou Čaro bakelitu. Texty z výstavy zde
představujeme doplněné o některé další informace a ilustrace. 					(JV)

Ladislav Klíma a kolektív
Slovenské technické múzeum v Košiciach

tú priestorovú štruktúru. Po oddestilovaní reakciou
vzniknutej vody zostala len mäkká hmota, ktorá sa dala
tvarovať pomocou foriem. Po ochladení a vytvrdení je
táto hmota odolná voči mechanickému poškodeniu,
teplu a kyselinám.
Bakelit patrí k reaktoplastom a na rozdiel od termoplastov (polyetylén, celuloid) ho nie je po ochladení
možné opätovným zahriatím tvarovať. Je až neuveriteľné, že z nevzhľadného materiálu bolo možné vyrobiť
revolučnú plastickú hmotu – materiál „tisícich možností použitia“. Tento slogan s úspechom marketingovo
propagovala začiatkom 20. rokov 20. storočia americká
firma Bakelite Corporation.
Pre zlepšenie vlastností lisovacích hmôt sa pridávali organické alebo anorganické plnivá (drevná múčka, vlákna, bridlicová múčka, sklenené vlákna, grafit
a pod.).

Čo je bakelit?
I keď zlatá éra bakelitu už patrí minulosti, s výrobkami z tohto plastu je možné sa stretnúť i dnes. Bakelit
patrí do skupiny fenolformaldehydových živíc, ktorú ako prvý pripravil a v roku 1907 nechal patentovať belgický chemik Leo Hendrik Baekeland (1863
– 1944). Bol vôbec prvou priemyselne vyrábanou umelou hmotou na svete, ktorá získala názov po svojom
vynálezcovi. V skutočnosti ide o obchodné a ochranné značky Bakelite® a Bakelit® nemeckej spoločnosti
Bakelite AG. Samotný pojem sa veľmi rýchlo udomácnil v hovorovej reči aj na označenie prvých umelých hmôt.
Baekeland sa opieral o výskum nemeckého chemika
Adolfa von Bayera a v rokoch 1907–1909 systematicky
a cieľavedome experimentoval s fenolom a formaldehydom. Zistil, že tieto dve zlúčeniny pri zvýšenej teplote navzájom exotermicky reagujú za vzniku tuhého
kondenzátu – živice, v ktorej sú obe zlúčeniny viazané rôznymi spôsobmi, čím vytvárajú pomerne zloži-

Nadšenie pre plastovú budúcnosť (1948).

http://ccf.fzu.cz

Fyzikálne laboratóriá bývali plné bakelitových výrobkov.
Na snímke Jan Dvorský v laboratóriu (tzv. ateliéri) Fyzikálneho
ústavu UK v Prahe, šesťdesiate roky (archív Karlovej Univerzity).

L. H. Baekeland si rýchlo uvedomil možnosti, ktoré bakelit ponúka a 25. mája 1910 založil spolu s podnikateľom J. Rütgersom spoločnosť Bakelite GmbH
Berlin-Erkner, ako celosvetovo prvú továreň na jeho
výrobu. V tom čase bol fenol odpadom pri destilácii
kamenného uhlia, formaldehyd bol produktom drevitého alkoholu a až firma Bakelite GmbH ich začala vo
veľkej miere využívať na výrobu bakelitu.
Odvetvie výroby tohto syntetického materiálu dynamicky napredovalo a za obdobie rozkvetu výroby
bakelitu možno označiť roky 1925 až 1955. Koncom
30. rokov 20. storočia len v Nemecku existovalo viac
ako štyristo lisovní bakelitu.
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Bohuslav Strauch

Z

oblasti molekulové spektroskopie a záření větších vlnových délek poznamenejme, že Sir Frederick William Herschel – (Friedrich Wilhelm),
objevitel infračerveného záření, konstruktér zrcadlových dalekohledů, jeden z nejúspěšnějších astronomů
všech dob, ale i zdatný hudebník – se narodil r. 1738
v Hannoveru v Dolním Sasku, tehdy součásti personální unie Království Velké Británie. Zemřel r. 1822
ve Slough (Berkshire, Spojené království). Uvádí se, že
jeho předkové, moravští Židé, pocházeli nejspíše z Heršpic nedaleko Slavkova a měli pravděpodobně jméno
Jelínek. Rodina jeho praděda sládka Jana Jelínka se
přestěhovala do saské Pirny, městečka na půli cesty
z Děčína do Drážďan. Praděd si své jméno poněmčil
na Hirschel. Jeho syn, děd F. W. Herschela, Abraham
Hirschel byl zahradníkem v Drážďanech. Otec Isaac se
zabýval hudbou a r. 1731 se přestěhoval do Hannoveru,
kde se stal členem vojenské kapely. Měl deset dětí, šest
dožilo dospělosti, rodina konvertovala k protestantům.
Friedrich Wilhelm od mládí hrál na housle, později
na hoboj. Rodina se později s hannoverskou posádkou
dostala do Anglie, do Kentu. V Anglii mladý Herschel
nejprve muzicíroval.1
Rozptyl světla na dvou- a víceatomových částicích
byl v monografiích, příručkách a sděleních zejména
středoevropské oblasti nazýván zpočátku Smekal-Raman-efekt. Proč a zda bylo označení oprávněné, je nutno zmínit blíže první jméno: Adolph (Gustav Stephan)
Smekal, narozen 1895 ve Vídni jako nejstarší z dětí,
jediný syn důstojníka c. k. dělostřelectva [2], chodil
do obecné školy v Brně a maturoval na gymnáziu v Olomouci r. 1912. Vysokoškolská studia začal v témže roce
na Technische Hoschule (TU) ve Vídni (fyzika, matematika, chemie, pedagogika) a ukončil doktorátem
na univerzitě ve Štýrském Hradci se zkouškami z fyziky a chemie. Navíc doplňkově studoval matematiku
a fyziku na univerzitě v Berlíně. Pro krátkozrakost byl
za 1. světové války zbaven vojenské služby. Smekal začal pracovně působit na Fyzikálním ústavě TU ve Vídni u pražského rodáka, profesora Heinricha Macheho,
jenž svého času studoval a spolupracoval s Ludwigem
1 Upraveno z článku B. Straucha k 65. výročí Spektroskopické společnosti, publikovaného na webových stránkách společnosti v roce 2014, a z článku [1].

Sir Frederick William Herschel (1738–1822)

Boltzmannem a Ernstem Machem (Mache sám se zabýval naukou o teple a radioaktivitou rakouských léčivých pramenů. Smekal však záhy přešel na vídeňskou
univerzitu k prof. Gustavu Jägerovi, rodáku z Krásné
(Schönbach) u Aše, u něhož se habilitoval z teoretické
a experimentální fyziky (Jäger spolupracoval rovněž
s Boltzmannem, zabýval se kinetickou teorií plynů).
Smekal se však vrátil na TU ve Vídni již jako mimořádný profesor technické fyziky zabývající se látkami
v pevném stavu. Nicméně v r. 1923 zveřejnil v časopise
Naturwissenschaften [3] v oddíle Zprávy a předběžná
sdělení 2,5stránkovou práci Zur Quantentheorie der
Dispersion, kde předpověděl existenci čar rozptýleného záření s posunutými frekvencemi vedle frekvencí
klasického rozptylu. Tento jev experimentálně potvrdil
v r. 1928 Chandrasekhara Venkata Raman v kapalinách
[4] a současně také sovětští vědci Grigorij Samujlovič
Landsberg a Leonid Isaakievič Mandelštam v pevných
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Návštěva C. V. Ramana
v Praze na přelomu
května a června 1958
Jan Valenta
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Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova; jan.valenta@mff.cuni.cz

S

oubor fotografií z návštěvy sira C. V. Ramana
na Ústavu organické chemie a biochemie byl objeven před několika lety tamtéž. Díky součinnosti
Lucie Bednárové a Vladimíra Kopeckého jr. byly snímky naskenovány a opět vráceny na ÚOCHB.
Když se mi pak před rokem dostaly tyto vzácné
snímky do ruky, spustil jsem pátrání mezi možnými pamětníky a jejich známými s cílem identifikovat
osoby na snímcích. Ukázalo se však, že po šedesáti
letech už je docela pozdě. Jen pár klíčových osob bylo
rozpoznáno. (Pokud snad někdo ze čtenářů bude moci
poskytnout další informace, prosím, napište do redakce.)
Co víme o celé návštěvě? Základní informace poskytuje rubrika „Krátce z domova“ deníku Rudé právo.
Zde lze nalézt dvě stručné zprávy:
VYNIKAJÍCÍ INDICKÝ FYZIK V ČSR. V úterý přijel na pozvání ČSAV k týdenní návštěvě Československa
vynikající indický fyzik, nositel Nobelovy ceny prof. Sir
Č. V. Raman. Ve čtvrtek 29. května bude ve velké posluchárně fyzikálního ústavu Karlovy university přednášet o fyzice krystalů. [Rudé právo, středa 28. května
1958, str. 3]

PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE
VĚD ZD. NEJEDLÝ přijal ve čtvrtek ve Valdštejnském
paláci v Praze vynikajícího indického fyzika, nositele Nobelovy ceny prof. Sira Č. V. Ramana a jeho choť.
[Rudé právo, pátek 30. května 1958, str. 2]
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Sir Chandrasekhara V. Raman (1888–1970), nositel Nobelovy
ceny z roku 1930, zahraniční člen ČSAV od roku 1962.

Zmíněné přijetí u akademika Zdeňka Nejedlého dokumentuje fotografie v archivu Československé tiskové
kanceláře.
Zajímavou informaci o přípravě návštěvy se podařilo nalézt pracovníkům Archivu AV ČR (J. Chodějovský
a J. Hálek) ve složce zahraničního odboru ČSAV. Zde se
zhruba měsíc před příjezdem C. V. Ramana radili „ak.
Wichterle, čl. kor. Bačkovský a ref. zahr. odboru Drahozalová“. V zápise z této schůzky je uvedeno, že „vědeckým průvodcem je ustanoven ing. Plíva z Chemického
ústavu, ubytování bude v hotelu Alcrone, nutná budou
až dvě služební vozidla a placení tlumočníci, zejména
pro paní Ramanovou, která může mít vlastní program,
např. návštěvy „organisace pečující o děti“. Raman měl
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Vzpomínka na
doc. Bohuslava Straucha,
průkopníka Ramanovy spektroskopie
v Československu
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P

řed rokem na konci srpna nás zaskočila velmi
smutná zpráva o náhlém úmrtí našeho učitele doc.
RNDr. Bohuslava Straucha, CSc., (* 22. 12. 1929
v Polici nad Metují – † 20. 8. 2018 v Broumově1), vynikajícího spektroskopika a anorganického chemika,
vědce i pedagoga, významného činovníka a čestného
člena Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
(SSJMM), nositele medaile Jana Marka Marci a především báječného člověka, s nímž byla radost se potkávat,
pracovat, odborně diskutovat i jen tak povídat o vědě
a o životě.
Doc. Straucha lze bez nadsázky označit za průkopníka Ramanovy spektroskopie v českých zemích. Již v roce
1960 uvedl na katedře anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy do provozu první
spektrograf pro měření Ramanových spekter se rtuťovou výbojkou jako excitačním zdrojem a záznamem
spekter na fotografickou desku. Úspěchy těchto prvních
měření Ramanových spekter a jejich zahraniční ohlasy
umožnily pak doc. Strauchovi získat pro katedru anorganické chemie jeden z prvních komerčně vyráběných Ramanových spektrometrů s laserovou excitací,
konkrétně JRS-S1 JEOL s argonovým iontovým laserem, který neobyčejně rozšířil experimentální možnosti
měření vzorků i okruh studovaných problematik (např.
o rezonanční Ramanovu spektroskopii). O historii Ramanovy a infračervené spektroskopie na Přírodovědecké fakultě UK pak doc. Strauch poutavě pojednává
v první části článku Infračervená a Ramanova spektroskopie na katedrách chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Od historie k současnosti [1].
Mezinárodně uznávaná vědecká práce doc. Straucha
byla zaměřena především na vibračněspektroskopické
studium anorganických sloučenin, zejména komplexů
přechodných kovů a také biologicky významných molekul. Kromě řady původních prací v českých i mezinárodních odborných časopisech najdeme výsledky jeho
studií též jako kapitoly v knize M. Horák, D. Papoušek
1 Bohuslav Strauch je pochován na hřbitově ve Slivenci, č. 564.
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Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., v roce 2013.

a kol. Infračervená spektra a struktura molekul, Academia, Praha 1974. Neméně významné a velmi úspěšné
bylo celoživotní pedagogické působení doc. Straucha,
z něhož lze vyzdvihnout zejména systematické úsilí
o seznámení nejen studentů, ale i široké spektroskopické veřejnosti s moderními vibračněspektroskopickými metodami a technikami. Z mimořádně rozsáhlé
činnosti doc. B. Straucha v této oblasti připomeňme
jeho čtivá pojednání Laserová Ramanova spektroskopie
a IČ spektroskopie s Fourierovou transformací, uveřejněná nejprve v 3. a 4. díle knihy Nové směry v analytické chemii (ed. J. Zýka, SNTL, Praha 1988), a později,
v nové přepracované anglické verzi, v knize Instrumentation in Analytical Chemistry, Vol. 2, Ellis Horwood,
London 1994.
Obdobně byla motivována i činnost doc. Straucha
v rámci Spektroskopické společnosti – nejprve v Čes-
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Pět bronzových
a jedna stříbrná medaile
ze 49. mezinárodní fyzikální olympiády
v Portugalsku
Jan Kříž1, Ivo Čáp2, Filip Studnička1, Ľubomír Konrád3
1

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
3
Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina
2

Čeští a slovenští středoškoláci se na 49. mezinárodní fyzikální olympiádě opět
neztratili a domů do střední Evropy přivezli tentokrát 6 medailí a 3 čestná uznání,
čímž navázali na dobré výsledky reprezentantů obou zemí z let minulých.

V

roce 2018 proběhl už 49. ročník Mezinárodní
fyzikální olympiády (MFO) – vrcholné světové soutěže středoškolských studentů ve fyzice.
Olympiádu pořádalo ve dnech 21. až 29. července 2018
Ministerstvo školství a vědy Portugalské republiky
společně s Portugalskou fyzikální společností. Soutěž
hostila metropole Portugalska Lisabon.
Česká republika vyslala na olympiádu delegaci
v následujícím složení: Šimon Karch, absolvent Gymnázia Komenského v Havířově, Martin Orság, absolvent Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické
a ekonomické ve Vyškově, Jindřich Jelínek, student
Gymnázia Olomouc-Hejčín, Václav Kubíček, absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Jakub
Suchánek, absolvent Gymnázia Opatov v Praze. Výpravu vedli doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., vedoucí delegace, a RNDr. Filip Studnička, Ph.D., zástupce vedoucího (oba z Přírodovědecké fakulty Univerzity
Hradec Králové). Uvedení členové českého družstva
byli vybráni na základě výběrového soustředění konaného 12.–14. 4. 2018 na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Další příprava
probíhala ve dvou etapách: jednak korespondenční formou, jednak na dvanáctidenním intenzivním
soustředění, opět v prostorách hradecké univerzity
v červnu 2018.
Slovensko reprezentovali: Róbert Jurčo, student
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíně, Jana Švrčková, absolventka Gymnázia L. Novomeského v Senici, Martin
Okánik, student Gymnázia J. G. Tajovského v Banské
Bystrici, Matúš Kopunec, absolvent Gymnázia Ľ. Štúra
v Trenčíně, a Kristián Šalata, absolvent Gymnázia
P. Horova v Michalovcích. Družstvo doprovázeli vedoucí delegace prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. (Žilinská univer-

Reprezentace České republiky na 49. mezinárodní fyzikální olympiádě v Portugalsku
v roce 2018. Zleva: Jan Kříž, Václav Kubíček, Šimon Karch, Jindřich Jelínek, Jakub Suchánek,
Martin Orság, Filip Studnička.

zita v Žilině), pedagogický vedoucí PaedDr. Ľubomír
Konrád (Gymnázium Veľká okružná v Žilině) a pozorovatelka prof. Ing. Klára Čápová, PhD., (Žilinská univerzita v Žilině). Výběr družstva z vítězů celostátního
kola FO se uskutečnil na týdenním soustředění v Žilině
na Žilinské univerzitě ve dnech 23.–27. 4. 2018. Vybrané družstvo potom absolvovalo přípravné soustředění
v Košicích (PrF UPJŠ) ve dnech 4.–15. 6. 2018.
Organizátoři připravili soutěžícím dvě velmi náročné experimentální úlohy. Obě svým obsahem překračovaly sylabus MFO, bylo je proto nutné doplnit
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Mladí čeští přírodovědci
zabodovali na EUSO:

Dvě sady zlatých medailí, jedna sada
stříbrných a jedna sada bronzových, a navíc
pohár pro absolutní vítěze
Jan Kříž1, Ľubomír Mucha2
1

Ústřední komise Fyzikální olympiády, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
2
CVČ – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice

Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie EUSO v roce 2018 ve Slovinsku viděla zlatý
úspěch týmů z České republiky i ze Slovenska. Český tým A se stal dokonce absolutním
vítězem soutěže, druhý český tým byl stříbrný a druhý slovenský tým bronzový.

V

e dnech 28. 4. – 5. 5. se ve slovinské Lublani
uskutečnil již 16. ročník Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie EUSO (z anglického European Union Science Olympiad). Soutěž organizovala Slovinská asociace pro technickou kulturu
ve spolupráci s Ministerstvem školství, vědy a sportu
a Lublaňskou univerzitou.
Jak jsme již na stránkách Československého časopisu
pro fyziku psali [1], olympiáda EUSO se od tradičních
mezinárodních předmětových soutěží značně liší. Nesoutěží v ní jednotlivci, ale tříčlenné týmy, úlohy jsou
čistě experimentální a kombinují všechny přírodní vědy
– fyziku, chemii a biologii. Soutěžící jsou také výrazně
mladší – věková hranice pro účastníka EUSO je stanovena na 16 let (k 31. 12. bezprostředně před soutěží).
Tým A České republiky na 16. EUSO byl sestaven z Jiřího Janouška (vybrán za biologii, Gymnázium Budějovická, Praha 4), Davida Kamenského (vybrán za fyziku,
Gymnázium a Jazyková škola, Břeclav) a Jana Obořila

Slovenská delegace na EUSO 2018. Zleva Tomáš Štefanov,
Erik Szabó, Oliver Sporka, Andrea Ševčovičová, Alica
Ištoková, Ľubomír Mucha, Adam Chalúpek, Samuel Novák,
Ronald Doboš.
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Obr. 1 Schéma fotometru vytištěného 3D tiskárnou se
zobrazeným světelným paprskem: (A) LED dioda;
(B) konvexní čočka; (C) držák kyvety se zúžením; (D)
držák long-pass filtru; (E) fotodioda; (F) držák baterie
a destička s elektrickým obvodem.

(vybrán za chemii, Gymnázium Brno-Bystrc). Do týmu
B se kvalifikovali Ondřej Pelánek (biologie, Gymná
zium Brno-Bystrc), Adam Mendl (fyzika, Gymnázium
P. de Coubertina, Tábor) a Karolína Fárníková (chemie,
Gymnázium P. de Coubertina, Tábor). Vedoucím delegace a mentorem za fyziku byl doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.,
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové,
mentorkou za chemii doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.,
z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice,
a mentorkou za biologii RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.,
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ve slovenském týmu A soutěžili Oliver Sporka (biologie, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium,
Bratislava), Samuel Novák (chemie, Gymnázium Poštová 9, Košice) a Adam Chalúpek (fyzika, Gymnázium
Grösslingová 18, Bratislava). Tým B se skládal z Alice
Ištokové (biologie, Gymnázium V. Mihálika, Sereď),
Tomáše Štefanova (chemie, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin) a Ronalda Doboše (fyzika, Gymnázium
Poštová 9, Košice). Slovenskou delegaci vedla mentorka
za biologii doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
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Role Fyzikální olympiády
v historii a dnes
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O

rganizační řád Fyzikální olympiády [1] vydaný Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) definuje cíl Fyzikální
olympiády (dále jen FO) jako vyhledávání talentovaných žáků a jejich systematickou podporu a rozvoj jejich odborného růstu. FO dle svého organizačního řádu
nabízí zájemcům o fyziku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností vedoucích k popularizaci fyziky, matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky.
Obecně jsou soutěže vyhlašované MŠMT považovány
za jeden z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému,
podle nějž je možné identifikovat nadané děti. Systém
podpory nadání MŠMT vychází ze strategického dokumentu Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 [2], kde je obecně soutěžím
pro talentované věnován velký prostor. V tomto příspěvku se pokusíme odpovědět na otázku, zda se uvedené cíle FO daří naplňovat, ale i např. na to, jaká je role
učitelů na základních a středních školách v systému FO.

Historie FO a její různé role
v průběhu téměř 60 let
Fyzikální olympiáda je druhou nejstarší předmětovou
olympiádou v ČR a SR, starší je jen matematická olympiáda. Již ve školním roce 1957/58 uspořádala Jednota
československých matematiků a fyziků v Olomouci FO
pro tehdejší Olomoucký kraj, v následujícím školním
roce se přidaly kraje Brněnský a Pražský a od roku 1959
probíhá FO celostátně.
V prvním ročníku proběhla FO ve třech středoškolských kategoriích – A (určené maturitním a podmaturitním ročníkům společně), B a C, a to ve dvou kolech
(přípravném a krajském), v kategorii A bylo zavedeno
i kolo celostátní [3]. Zajímavé je, že zpočátku byla experimentální úloha součástí všech kol soutěže, teprve od
7. ročníku byly experimentální úlohy zrušeny v krajských a okresních kolech. Již v 5. ročníku FO byla zavedena nová kategorie D pro žáky 9. ročníků základních
devítiletých škol. Od 12. ročníku dochází k rozdělení kategorie A FO, ta je nyní určena maturitním ročníkům,
kategorie B je určena třetím ročníkům atd. Až 29. ročník
soutěže ve školním roce 1987/88 zavádí plošně ve všech
krajích nejmladší kategorii F – Archimediádu – pro žáky
7. tříd základních škol. Návrat k devítiletým základním
školám následně znamenal i rozdělení kategorie E na kategorii E pro 9. ročník a kategorii F pro osmý ročník. Archimediáda je od této doby označena jako kategorie G.
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Úlohy FO byly na začátku hodnoceny podobně jako
ve škole stupnicí výborně–dobře–nevyhovující. Teprve
od školního roku 1984/5 se přešlo na systém bodování,
kdy za každou úlohu, teoretickou nebo experimentální,
je možné získat až 10 bodů.
V historii FO se objevují i snahy o speciální kategorie, po kterých dnes volají mnozí fyzikáři ze základních
škol (v konkurenci víceletých gymnázií) či ze středních odborných škol. Například v rámci 26. ročníku
proběhla speciální kategorie FO pro střední odborná
učiliště v tehdejším Severočeském kraji.
Myšlenka soustavné péče o talenty, jejich vyhledávání již od 13 let věku, když se letmo rozhodují o svém
povolání, snaha vzbudit hlubší zájem o studium fyziky a matematiky a podnítit žáky k samostatné práci
pochází již od zakladatele FO Rostislava Košťála [4].
Od samého počátku byla organizace FO komplexní.
Nejednalo se jen o vlastní soutěžení, ale také o přípravu studijních textů přesahujících běžné středoškolské
učivo, organizaci soustředění, seminářů a přednášek
pro zájemce o fyziku.
Zajímavostí je, že Astronomická olympiáda vznikla
v ČR ve školním roce 2003/04 jako zvláštní kategorie
FO, podobně jako je dodnes olympiáda v programování zvláštní kategorií Matematické olympiády.
Za celou historii FO, která v následujícím roce oslaví šedesát let své existence, se v jejím čele v Československu a od roku 1993 v České republice a na Slovensku vystřídalo jen osm předsedů. Sám zakladatel FO
Rostislav Košťál mohl z politických důvodů vykonávat
funkci předsedy Ústředního výboru FO pouze v letech
1966–1977. Od počátku stál v čele FO Bedřich Havelka,
v roce 1963 ho na tři roky vystřídal Miloslav Valouch.
Po Rostislavu Košťálovi převzal žezlo až do roku 1983
Ivan Náter. Posledním federálním předsedou FO byl
v letech 1983–1992 Daniel Kluvanec, který po rozdělení Československa zastával pozici předsedy slovenské
FO, na přelomu tisíciletí po něm nastoupil současný
předseda Ivo Čáp. V ČR převzal štafetový kolík poslední federální místopředseda Ivo Volf na dlouhých 21
let. Po jeho skonu na podzim roku 2014 byl předsedou
Ústřední komise FO ČR jmenován v roce 2015 Jan Kříž.
Od začátku historie FO až do 29. ročníku (školní
rok 1987/88) vycházely každoročně Ročenky FO, které
obsahovaly na malém prostoru veškeré informace o daném ročníku FO a jsou dnes velice cenným zdrojem informací. V současné době probíhá diskuse o znovuzahájení vydávání ročenek a o možném pokusu o návrat
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Školáci přispěli
k vědeckému projektu
V balonu Fík do stratosféry…
s virtuální realitou
Miroslav Dočkal
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec-Řež, čp. 130, 250 68 Řež

T

en, kdo procházel mezi 7. a 9. červnem kolem
stánku Ústavu jaderné fyziky AV ČR na Veletrhu vědy v jedné z hal výstaviště PVA v pražských
Letňanech, mohl občas zaslechnout nadšený výkřik některého z malých i větších návštěvníků, skrytých za 3D
brýlemi virtuální reality (VR). Při bližším pohledu byl
překvapen, když viděl, že tři školáci z deváté třídy nejsou jen návštěvníky, ale naopak tuto atrakci obsluhují… A ještě víc byl překvapen, když si brýle Samsung
se sluchátky nasadil a z dvouapůlminutové 3D VR prezentace – jejímž „srdcem“ je vznášení se v gondole balonu během letu do stratosféry – se dozvěděl o projektu
více. Stejný zážitek si mohli od 18. do 21. července dopřát i účastníci zřejmě největšího tuzemského hudebního festivalu Colours of Ostrava.

První Fík s dětmi z Letohradu
S nápadem vypouštět meteorologické balony s měřicími přístroji do stratosféry a snažit se dosáhnout českého výškového rekordu přišel východočeský učitel fyziky a technických předmětů Jiří Hovorka v roce 2015
se svými žáky, tehdy ze základní školy Komenského
v Letohradu. Obrátil se o pomoc na vedení Akademie
věd (AV ČR) a to jej přesměrovalo na Václava Štěpána,
Ondřeje Ploce a Martina Kákonu z oddělení dozimetrie
záření (ODZ) Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Ti výzvu

Příprava a testování gondoly. Zdroj: ODZ ÚJF

přijali. Původní název projektu LET FÍK vznikl podle
zkratky sídla školy – Letohradu – a jména psa Martina
Kákony: pes Fík lety doprovází nejen jako maskot, ale
i jako užitečný člen týmu.
Dosud proběhly tři lety stratosférických balonů Fík:
v prosinci 2015, v březnu 2017 a v lednu 2018. Fík 1 se
zařízením pro měření kosmického záření spoluvypouštěly – v doprovodu kamer České televize – tehdejší žákyně deváté třídy Nikola Lipenská a Klára Dostálková,
které projekt pomáhaly připravovat čtyři měsíce. Balon, vypuštěný z okolí Číhoště (geometrického středu
ČR), explodoval podle očekávání ve výšce 33 km a jeho
gondola vybavená padákem tehdy skončila na rakouské straně Pálavy. Nalezen byl díky datům z GPS a trian
gulaci signálů radiomajáku… a také díky psu Fíkovi,
který jej „vyčmuchal“. Let podpořily společnosti Bühler
CZ Žamberk, Ekola České Libchavy a USSPA Dolní
Dobrouč. Obě dívky s projektem zvítězily v soutěži
Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET
(Asociace pro mládež, vědu a techniku), spolupořádané
Pardubickým krajem, v níž navíc získaly i zvláštní cenu
České kosmické kanceláře.

Podpora CRREAT a žamberský Fík 3
Z montáže dozimetru Candy. Zdroj: ODZ ÚJF

V roce 2016 se ODZ, spolu s partnery z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze a Ústavu fyziky
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Prémie Otto Wichterleho
2018 byla udělena 23
mladým vědkyním a vědcům
„Jsem ráda, že z našeho rozpočtu můžeme podporovat skvělé mladé lidi, kteří jsou budoucností
Akademie věd i celé české vědy. A třeba se mezi nimi někdy objeví i další Otto Wichterle.“
Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR

P

rémie Otto Wichterleho je prestižní cena, kterou
uděluje Akademie věd ČR každoročně (od roku
2002) nadějným mladým badatelům do 35 let.
V letošním roce bylo vybráno 23 oceněných, kterým
předala ceny předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová při
ceremoniálu ve vile Lanna 6. června 2018.
Konkurence byla velká – komisi se sešlo téměř padesát návrhů od ředitelů jednotlivých pracovišť. Ceny
jsou pro mladé vědce jistě velkou motivací do další práce a také jsou spojeny se sympatickou finanční odměnou, která sahá do maximální výše 330 tisíc korun.
Profily oceněných, jejichž výzkum
spadá do oblasti fyziky:

Mgr. Jan Ebr, Ph.D.

Fyzikální ústav AV ČR

Tématem vědecké práce Mgr. Jana Ebra, Ph.D., jsou
modely hadronových interakcí. Jako první spojil fenomenologickým přístupem pozorovaný přebytek mionů
v datech kosmického záření o nízkých energiích s nejnovějšími výsledky pozorování mionového přebytku
na nejvyšších energiích primárních částic na Observatoři Pierra Augera v Argentině. Svůj výzkum prezentoval na mezinárodních konferencích a publikoval v renomovaných recenzovaných časopisech.
Druhou oblastí aktivit J. Ebra je studium atmosférických podmínek na astročásticových observatořích.
Teleskopy FRAM jsou nyní instalovány na observatoři Pierra Augera a na místě budoucí observatoře CTA.
Další takové zařízení se testuje ve Fyzikálním ústavu AV
ČR v Praze a další je výrobě. Nejnověji se mu podařilo
spolu s kolegy prokázat vyhovující přesnost této metody pro potřeby observatoře CTA. Teleskopy FRAM mají
na rozdíl od lidarových systémů velkou výhodu – pozorování nijak neovlivňuje detekci spršek kosmického záření. Jan Ebr pracoval během svého doktorského studia
v českém týmu působícím při Observatoři Pierra Augera. Ve svém výzkumu zaměřeném především na modely
hadronových interakcí pokračuje i jako postdoktorand.
Kromě hlavního tématu své práce přebírá vedení českých aktivit spojených s robotickými teleskopy, které
monitorují stav atmosféry nad Observatoří Pierra Augera a budoucí observatoří CTA (teleskopy FRAM). Z dat

těchto robotických teleskopů se mu podařilo vypracovat
a ověřit metodu zjištění obsahu aerosolů v atmosféře.
RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR

Hana Lísalová se zabývá výzkumem a vývojem optických biosenzorů a funkčních povrchů. Dosáhla řady
mezinárodních úspěchů a získala respekt mezi vědeckou
komunitou v celosvětovém měřítku. Je autorkou několika desítek odborných článků ve špičkových odborných
časopisech (např. Analytical Chemistry, Biosensors and
Bioelectronics, Nucleic Acids Research, Biomaterials aj.).
Je také autorkou tří kapitol v knihách a původcem
pěti podaných patentových přihlášek, z nichž tři patenty již byly uděleny. Pravidelně přednáší na mezinárodních prestižních konferencích v oboru (Europtrode,
OSA Advanced Photonics Congress). V období 2013–
2017 pracovala jako vědecká pracovnice v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, od listopadu 2017 dále rozvíjí svoji vědeckou práci ve Fyzikálním ústavu AV ČR,
kde v současné době buduje nový výzkumný tým zaměřený na výzkum funkčních povrchů a jejich interak-
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3 aneb tři nobelisté
tři dny v Praze
Jan Valenta
Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; jan.valenta@mff.cuni.cz
Koncem června se z iniciativy francouzské ambasády uskutečnila návštěva tří nositelů Nobelovy ceny
v Praze  byli to chemici Jean-Marie Lehn a Jean-Pierre Sauvage a fyzik Serge Haroche. Během tří dnů jsme
měli možnost se s nimi potkávat nejen při „klasických“ přednáškách, ale i na několika netradičních akcích.

P

rvním bodem programu nobelistů bylo 20. června předání cen, které každoročně uděluje Velvyslanectví Francouzské republiky mladým českým
vědcům (letos jich bylo oceněno celkem 21) v oborech
chemie, medicína, farmacie, informatika, jaderná fyzika, humanitní a sociální vědy. Ceremoniálu se zúčastnil
francouzský velvyslanec Roland Galharague a ministr
školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Robert Plaga.
Velmi zajímavá akce pro veřejnost se uskutečnila
stejného dne večer v Majakovského sále Měšťanské besedy na Vinohradech. Pod slibným názvem Sounds of
Science se skrývalo neobvyklé pásmo přednášek proložené hudbou. Večerem provázel moderátor Daniel
Stach (známý z pořadu Hyde Park Civilizace ČT). Tři

Zcela naplněný Majakovského sál Měšťanské besedy před
zahájením hudebně-vědeckého představení Sounds of
Science.

nobelisté zde přednesli přednášky adresované neodborné veřejnosti, které byly pojaté různě, ale všechny chtěly přesvědčit diváky o zajímavosti a prospěšnosti příslušných oborů vědy. Vybraná hudba pocházela z pera
skladatelů, kteří buď byli, či jsou zároveň vědci (chemici
Alexander Borodin a Petr Cígler), nebo nějakým způsobem odráželi vztah k vědě (Erik Satie, Edgar Varèse).
Hudba zazněla v podání členů Pražské komorní filharmonie pod vedením Ondřeje Vrabce. S ideou takového
nekonvenčního večera přišel Jean-Marie Lehn, který
má nejen hluboký vztah k hudbě, ale také k Čechám
(na udělování cen francouzské ambasády jezdí do Pra-
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Daniel Stach uvádí prvního přednášejícího nobelistu
J.-M. Lehna.

hy již téměř čtvrt století). Podle pozdějšího vyjádření
francouzského atašé pro vědeckou a vysokoškolskou
spolupráci Mathieua Wellhoffa se pro velký úspěch večera uvažuje o dalším pokračování v budoucnu.
Ještě bych podotkl, že Serge Haroche jsme už měli
možnost vidět přednášet na jiném hudebním pódiu
v Praze. Dokonce by se dalo říci, že to bylo pódium nejprestižnější – velký Dvořákův sál Rudolfina. Bylo to
v červenci 2013 (tedy asi půl roku poté, co prof. Haroche
převzal Nobelovu cenu), v rámci konference FQMT‘13 –
Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics
(organizované pod vedením V. Špičky z FZÚ AV ČR).

Jean-Marie Lehn začal od základů. Zde vidíme Mendělejeva
a jeho tabulku – brzy to bude 150 let od jejího uveřejnění.
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Seminář Matematika a fyzika
ve škole v Jevíčku
Lukáš Richterek
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc; lukas.richterek@upol.cz

P

roblematika výuky matematiky a fyziky podobně jako obecnější otázky vzdělávání jsou tématem zřejmě nevyčerpatelným, jak pro učitele
a studenty, tak pro jejich kolegy z vysokých škol, které
budoucí učitele připravuji. Vždyť i jen „pouhé“ sdílení
problémů nebo jejich jasné a výstižné vymezení může
pomoci dobít „pozitivní energií“ na prahu nového školního či akademického roku. Po loňském prvním ročníku se i letos ve dnech 21.–23. srpna setkalo celkem 56
zájemců na konferenci s názvem Matematika a fyzika ve škole v oblíbeném a skoro tradičním místě Malé
Hané – v Jevíčku. Organizátorem konference byla Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF,
dále Gymnázium Jevíčko, Přírodovědecká fakulta UP
v Olomouci a pobočný spolek JČMF Olomouc.
Program konference v aule gymnázia zahrnoval jak
příspěvky (a následné diskuse) týkající se vzdělávání

Účastníci konference při přednášce doc. RNDr. Jaromíra
Šimši, CSc., (PřF MU, Brno).

budoucích učitelů a problémů současného školství, tak
přednášky zabývající se některými tématy ve výuce matematiky a fyziky. Nechyběl ani společenský večer, komentovaná procházka Jevíčkem nebo společné večerní
muzicírování. Nabídka připravených témat byla poměrně pestrá: Ř + A + D + Y + ... (Jiří Bouchala, FEI VŠB, Ostrava), Některé problémy našeho školství (Eduard Fuchs,
PřF MU, Brno), Připravované revize RVP pro předškolní,
základní a střední vzdělávání (Jaroslav Fidrmuc, NÚV,
Praha), O méně obvyklých způsobech řešení nelineárních
rovnic na střední škole (Aleš Kobza, Gymnázium Brno,
kpt. Jaroše), Může být inkluze exkluzivní? (Josef Molnár,
PřF UP, Olomouc), Nanotechnologie, které už dnes mění
náš svět (Jakub Navařík, PřF UP, Olomouc), Antropický princip (Jan Novotný a Jindřiška Svobodová, PedF
MU, Brno), Zrakové klamy (František Pluháček, PřF UP,
Olomouc), Problematika výuky matematiky v odborném
vzdělávání (Miroslav Staněk, SŠ André Citroëna, Boskovice), Permutační pohádka (Jaromír Šimša, PřF MU,
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Účastníci semináře při vystoupení Mgr. Jaroslava Fidrmuce
(NÚV, Praha).

Brno), Vzdělávání učitelů – klid, nebo klid před bouří?
(Iva Stuchlíková, PedF JU, České Budějovice), Matematika a její aplikace (Eva Zelendová, NÚV, Praha). Zástupci firmy Casio pak účastníkům představili možnosti využití kalkulátorů Classwiz ve vyučování, díky tomu
si přítomní odvezli i dárek v podobě nové kalkulačky.
Také v diskusi zazněla řada námětů inspirovaných
přednesenými příspěvky; týkaly se např. nedostatku
učitelů a podmínek, které by měli splnit odborníci z praxe, pokud se rozhodnou jít učit, nebo výsledků přijímacích zkoušek a státních maturit, kdy do diskuse i zasvěceně přispěli zástupci CERMATu. Anotace přednášek
i prezentace budou zveřejněny na stránkách: https://
www.gymjev.cz/seminar-matematika-a-fyzika-ve-skole/.
Konferenci podpořily JČMF, město Jevíčko, firma
Mars Jevíčko, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
a Československý časopis pro fyziku, který byl i mediálním partnerem akce. Zvláštní poděkování patří
Gymnáziu Jevíčko, jeho řediteli Jiřímu Janečkovi i dalším zaměstnancům, kteří vytvořili potřebné zázemí
a útulné prostředí pro konferenci. Většina účastníků se
při odjezdu těšila na shledanou v příštím roce – v prostorách gymnázia ve Velkém Meziříčí na již XIX. semináři o filozofických otázkách matematiky a fyziky.

Účastníci konference při přednášce Mgr. Miroslava Staňka
(SŠ André Citroëna, Boskovice).

č. 5

Čs. čas. fyz. 68 (2018)

Veletrh vědy větší
a interaktivnější
Miroslav Dočkal
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec-Řež, čp. 130, 250 68 Řež
Již 4. ročník Veletrhu vědy, organizovaného Akademií věd ČR v rámci projektu Otevřená věda, proběhl
od 7. do 9. června 2018 ve dvou halách výstaviště PVA Expo v pražských Letňanech. Během tří dnů
jej navštívilo téměř 25 000 lidí, což z něj činí největší populárně-vědeckou akci svého druhu u nás.
Zasloužila se o to i výrazná propagace, včetně billboardů na nádražích a dalších veřejných místech.

O

proti loňsku ještě vzrostla interaktivita expozic, kterých již byla více než stovka s devíti desítkami vystavovatelů. Téměř polovinu z nich
tvořily ústavy a další pracoviště AV ČR, kterým byl
věnován jeden ze dvou pavilonů, zatímco druhý představil zejména vysoké školy, inovační firmy a fenomén
posledních let – popularizační science centra. Hlavní
partner veletrhu – luhačovická výrobní společnost Zálesí – představil moderní robotickou linku. Téměř třetinu jedné z hal zabíral přenosový vůz České televize,
který zde byl zřejmě nejrozměrnějším interaktivním
exponátem.
Největším vystavovatelem byl Fyzikální ústav s dvaceti stanovišti, včetně virtuální prohlídky nejsilnějších
laserů světa ELI Beamlines a centra HiLASE i detektoru ATLAS v CERNu u Ženevy sto metrů pod zemí.
Úspěch sklízely také Dům nanohrůzy a bondovské Laserové bludiště, doslova nával zaznamenalo zapalování
speciální pěny přímo na rukou návštěvníků. Neztratily se ani další ústavy fyzikálních věd. Jen namátkou
zmiňme, že stejně jako loni bylo možné si virtuálně
prohlédnout řežský reaktor LVR-15 se zařízeními Ústavu jaderné fyziky či nově tokamak COMPASS, pracující v Ústavu fyziky plazmatu. Svou show na veletrhu
měl i Michael Londesborough z Ústavu anorganické
chemie v Řeži, široce známý svými hravými televizními pořady.

Relax zónu s polštáři, knihami a časopisy tvořila
společná expozice 16 humanitních a společenskovědních ústavů AV ČR, volně k ní patřila i mongolská jurta Orientálního ústavu. Prodejní stánek poblíž mělo
nakladatelství Academia, k dispozici byly i jeho bezplatné brožury z edice VKN (Věda kolem nás), vytvářené ve spolupráci s ústavy AV ČR. Na stáncích bylo
možné zakoupit si či bezplatně získat i další publikace
a časopisy.
Doprovodný program tvořily přednášky a panelové
diskuse moderované Václavem Moravcem v konferenčním sále 1. patra vstupní haly – o tzv. fake news s podtitulem (NE)věřte médiím, o české stopě ve vesmírných
projektech a o léčbě ve 21. století. Na veletrhu některé
vědecké projekty i spoluvznikaly: Robin Kopecký z Přírodovědecké fakulty UK zde rozšiřoval svou databázi
etických intuic dětí.
Veletrh byl určen všem věkovým kategoriím:
ve čtvrtek a pátek přicházeli hlavně školáci a studenti
středních i vysokých škol (včetně celých tříd), v sobotu
pak přibyly rodiny s dětmi, často i předškolními. Jediná
výtka patří klimatizaci, která v odpoledních vedrech už
příliš nestačila prostory uchladit.
Podrobnější informace o akci najdete na webové
stránce www.veletrhvedy.cz, záznamy panelových diskusí jsou k dispozici i na Facebooku.
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Edice knih „Vědci, vynálezci
a podnikatelé v českých zemích“
aneb dejme mládeži vzory
Ve druhé polovině letošního roku vyjde v nakladatelství Jonathan Livingston již pátý svazek knižnice
Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. Vydání prvních čtyř svazků získalo zvláštní Cenu
Miroslava Ivanova za „čtyřdílný projekt realizovaný v letech 2016 až 2017“. Cenu, kterou uděluje
Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř-Josefov, převzala v květnu letošního roku majitelka
nakladatelství Jonathan Livingston paní Eva Kaiserová na slavnostním předávání cen Miroslava Ivanova
pořádaném v rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2018.

Z

áměr připravit knižnici, ve které by bylo uvedeno
několik desítek životních příběhů osobností, jež
se díky výsledkům své práce prosadily a dosáhly
zaslouženého věhlasu ve světovém i evropském měřítku v oblasti vědy, vynálezů nebo podnikání, představil
místopředseda Českomoravské společnosti pro automatizaci doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., zhruba před pěti
lety. Vlastní příprava textů o jednotlivých vybraných
osobnostech probíhá již více než dva roky. Práci řídí
ediční rada knižnice složená z osvědčených autorů. Právě ta vybrala osobnosti, jež budou do edice zařazeny.
Příběhy těchto osobností zatím tvoří pět svazků:
V prvním svazku jsou popsány životní příběhy Jana
Marka Marků, Josefa Ressla, Jana Pernera, Václava Prokopa Diviše a bratranců Veverkových. Tito významní
vědci a vynálezci se nesmazatelně zapsali do české i evropské historie a zasloužili se o pokrok v mnoha oborech lidského počínání – v zemědělství, medicíně, průmyslu, dopravě. Jsou důkazem toho, že člověk, který
má dost odvahy a pevného odhodlání, dokáže překonat
mnohé překážky a dosáhnout svého cíle.
Druhý svazek je zaměřen na podnikatelské schopnosti a úspěchy Emila Škody, Františka Křižíka, Emila
Kolbena, Václava Klementa a Tomáše Baťi.
Třetí svazek věnovaný významným českým vědcům, badatelům a vynálezcům popisuje život a dílo
Antonína Holého, který výrazně přispěl k boji proti závažným onemocněním včetně AIDS, nebo Václava Dolejška, jenž se věnoval výzkumu rentgenových spekter.
Setkáme se zde i s Antonínem Svobodou – průkopníkem v oboru výpočetní techniky, Vladimírem Svatým
– vynálezcem tryskových tkacích stavů, Otto Wichterlem – chemikem, kterého proslavily zejména měkké
kontaktní čočky, a Jaroslavem Heyrovským – vynálezcem polarografie a nositelem Nobelovy ceny za chemii.
Životní osudy a objevitelská bádání Johanna Gregora Mendela, Viktora Kaplana, Karla Ježka, Ericha
Roučky, Christiana Andrease Dopplera a Ernsta Macha
jsou zachyceny ve čtvrtém svazku knižnice.
Pátý svazek, aktuálně připravovaný k vydání, líčí
životy a objevitelské a podnikatelské počiny Františka

http://ccf.fzu.cz

Josefa Gerstnera, Josefa Božka, Bernarda Bolzana, Jana
Evangelisty Purkyně a Josefa Hlávky.
Vzhledem k příznivé odezvě na dosud vydané svazky zahájila ediční rada ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy přípravy k vydání 6. svazku, který bude
věnován našim současným tvůrčím osobnostem.
Českomoravská společnost pro automatizaci (ČMSA)
se snaží motivovat mladé lidi k zájmu o studium technických a technologických oborů a následnou tvůrčí a badatelskou činnost v nich. Cesty k informování a motivování mládeže jsou různé. Využívána je např. podpora
spolupráce škol a firem formou stáží žáků i pedagogů,
spolupráce vědeckých pracovišť a průmyslových podniků s mládeží odbornými soutěžemi, exkurzemi apod.
Tyto iniciativy však často narážejí na skutečnost, že mladí lidé nemají k dispozici pozitivní příklady osobností,
které by je mohly motivovat k následování. Je zřejmé, že
i v naší zemi lze dosáhnout světových úspěchů ve vědě
a technice. Máme osobnosti, které výrazně posunuly
lidské poznání, přinesly světu zásadní vynálezy, udivily
svým podnikatelským působením, které přineslo prosperitu a zaměstnání pro lidi v jejich okolí. Naše mládež
však jejich příběhy většinou nezná. Pro úspěch celého
projektu je tak rozhodující, aby se informace v co největší míře dostaly k cílové skupině, kterou jsou především
mladí lidé a jejich učitelé. Je zřejmé, že rozšíření těchto
informací by bylo velmi usnadněno multimediální verzí knižnice. Ediční rada vede v tomto smyslu jednání
s příslušnými institucemi. Svým životem a dílem mohou být zmíněné osobnosti pro dnešní mladou generaci
vynikajícími vzory vhodnými k následování. Podmínky
k prosazení jsou dnes sice jiné, ale rozhodně vyžadují
stejné zaujetí, vůli a pracovitost, a přinášejí stejnou míru
uspokojení z dosažených výsledků.
Ing. Jitka Pohanková
členka ediční rady
Složení ediční rady: Mgr. František Brož, Ing. Josef Dvornák, prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., doc. Ing. Branislav Lacko,
CSc., doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., Ing. Jitka Pohanková,
doc. RNDr. Alena Šolcová, PhD., prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
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Nejlepší dárek?
Pořádná porce fyziky…
Jana Žďárská
Kosmologická sekce ČAS, K panskému poli 274, 251 01 Světice
Nejlepší dárek? To bývá výzva. Kolikrát už každý z nás přemýšlel nad tím, čím obdarovat člověka,
na kterém nám skutečně záleží. A také aby dárek, který chystáme, opravdu potěšil. V případě
devětadevadesátiletého Luboše Perka to ovšem bylo v podstatě jasné. Pořádná porce fyziky  a to
prostřednictvím dárkového certifikátu Československého časopisu pro fyziku. To je to pravé!

O

tom, že Luboš Perek slaví své 99. narozeniny,
jsme vás již s předstihem informovali v Československém časopise pro fyziku 3/18. A tak
když jsme v ten významný den spolu s Jiřím Grygarem
kráčeli směrem k Perkovu bytu, poté se s velikým narozeninovým dortem nemohli natlačit do výtahu, a nakonec stanuli před usmívajícím se oslavencem, byl svět
právě takový, jaký má být…
Víno, dort a přátelé. Vynikající sestava pro oslavu tak
významného jubilea, kterými 99. narozeniny bezpochyby jsou. Ještě než jsme stačili dosednout, už se hovor
stočil na astronomii – přirozeně. Na dlouhé roky práce,
na vítězství i prohry, na úspěchy a ocenění, na vychované následovníky. Není třeba všechny tyto skutečnosti
znovu zmiňovat, jsou dávno všeobecně známé. Jsou to
bytelné pilíře vědy, na kterých další vědci staví ty svoje.
Snad je to neskromné, ale přála bych každému, aby
měl možnost strávit ve společnosti Luboše Perka nějaký čas. Zažít ten humor a nadhled, opájet se astronomií a vědou, hltat vzpomínky a příběhy v útulném bytě
na pražských Vinohradech s výhledem na Astronomický ústav AV ČR. Zažít přítomnost člověka, jež naplňuje
svůj život tak, že může mít v článku i uvedený závažný
životní citát. A ten od Jana Třísky, myslím, Luboše Perka dobře vystihuje.
Hovor lehce plynul a dotkl se i osobní statečnosti Luboše Perka, o které rád vypráví Jiří Grygar. Při studiu
na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity (teh-

Různorodost a kvalitu informací v Československém
časopise pro fyziku vysoce oceňuji.

„Když děláš
věci s láskou,
dáváš tím lidem
ve svém okolí
doživotní vzpomínku, že jsi
tu pro ně byl...“
Jan Tříska
V příjemné společnosti člověka, jenž svůj život zasvětil
astronomii.

dy zvané Univerzita J. E. Purkyně) mu vedení fakulty
ve druhém ročníku nabídlo, aby odešel studovat do Sovětského svazu, někam poblíž Leningradu do školy pro
námořníky. Sice nabídlo, ale jak známo, takové nabídky
tehdy nebylo radno odmítat. Zděšená Grygarova maminka to nakonec vyřešila tím, že se objednala u Luboše Perka, který celou událost jaksi decentně zažehnal.
V této souvislosti bych ráda připomněla knihu Libuše Koubské Hvězdář diplomat, věnovanou právě životnímu příběhu doyena české astronomie a ušlechtilého
člověka Luboše Perka. Líčí jeho dětství, gymnaziální
léta za první republiky i situaci mladého talentovaného
muže po nacistickém uzavření vysokých škol. Přibližuje vědeckou kariéru i osobní život významného vědce,
astronoma a diplomata.
V dobré společnosti bylo dobře. Skvělé víno, voňavý
čokoládový dort a spousta zážitků a vzpomínek. Ale
hlavně ten dort. Luboš Perek má dorty rád a s potěšením říkává: „Víte, já se vám k něčemu přiznám – občas se
v noci vzbudím a to pak jdu vždycky do kuchyně a dám
si něco sladkého…“
Rozloučit se a odejít z takové milé společnosti nebylo vůbec snadné. Čas je skutečně relativní, a tak nějak
rychleji utíká s člověkem, jehož mottem bylo a je neztrácet čas. S vědcem, jenž pomocí výpočetní techniky
stále sdílí nové myšlenky vědeckého světa, je v kontaktu se současným vědeckým poznáním a podle svých
možností se na něm stále podílí.
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Lidé a fyzika

Stephen Hawking
a jeho vesmíry
Jiří Bičák
Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

C

an you hear me?“ „Slyšíte mě?“ ozve se hluboký hlas amerického stylu ze syntetizátoru
„
od počítače připevněného k motorizovanému
vozíčku, na němž Hawking pomalu přijíždí před zcela ztichlé auditorium na kongresu o obecné relativitě
a gravitaci. Jeho přednášky byly vždy určitým obřadem. Jeho úvahám a názorům na teoretickou fyziku
a svět kolem budou lidé jistě „naslouchat“ i mnoho desetiletí potom, co 14. března, přesně v den, kdy se před
139 lety narodil Albert Einstein, v ranních hodinách
ve svém domě v Cambridgi Stephen Hawking zemřel.
Ve speciálním miléniovém čísle časopisu britské fyzikální společnosti Physics World vyšel přehled odpovědí
130 fyziků na sedm otázek, z nichž druhá zněla: „Kterých pět fyziků vytvořilo ve fyzice nejdůležitější díla?“
V řadě odpovědí se mluvilo o ošidnosti otázky, nicméně
jednoznačně největší počet hlasů získali Albert Einstein
– 119, James Maxwell – 67 a Niels Bohr – 47. Mezi 61 fyziky s alespoň jedním hlasem byl také Stephen Hawking,
jeden hlas dostal mj. i Aristoteles. Sám Hawking ovšem
odmítl na anketu odpovídat, hlas si sám sobě tedy nedal.
Isaac Newton dostal 96 hlasů, někteří se domnívali, že
by (zvlášť v Británii) získal více hlasů než Einstein, kdyby
mnozí z respondentů neuvažovali jen 20. století. Ačkoliv srovnávání významu Hawkinga s rolí Newtona nebo
Einsteina bylo tedy především dílem novinářů, popularizátorů vědy nebo laiků z nejširší veřejnosti, Stephen
Hawking byl mimořádným, brilantním vědcem, teoretickým fyzikem, který přispěl revolučním způsobem
k našemu chápání struktury vesmíru a zvláště vlastností
černých děr, oněch podivuhodných a přitom překrásně
jednoduchých objektů v něm. Kombinoval mimořádné
matematické schopnosti s velkou představivostí, dokázal se soustřeďovat na důležité problémy. Ač pro především teoretický charakter svého díla nedostal Nobelovu cenu, byl patrně nejznámější celebritou mezi vědci
posledních desítek let. K tomu jistě významně přispělo i to, jak s až nadpřirozenou vůlí dokázal překonávat
obrovský fyzický handicap, kdy ač upoután na vozíček
v důsledku své nemoci motorických nervů, jeho mysl se
dokázala volně pohybovat celým vesmírem. Roger Penrose, jeden z největších žijících matematických fyziků,
jehož práce byla velkou inspirací i pro Hawkinga, nazval svůj nedávný nekrolog o Hawkingovi v deníku The
Guardian „Mind over matter“ (mysl nad hmotou). Haw
king byl obrovskou inspirací pro handicapované lidi.
Na svět přišel 8. ledna 1942, přesně 300 let po smrti
Galilea, v anglickém Oxfordu, kde se jeho otec věnoval
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Stephen Hawking přebírá Wolfovu cenu, kterou obdržel
spolu s Rogerem Penrosem, v Jeruzalémě roku 1988.
(Foto: AIP Emilio Segrè Visual Archives)

tropické medicíně. Vzpomíná, že když mu bylo dvanáct, jeden jeho přítel se vsadil s jiným o pytlík bonbonů, že z něho „nikdy nic nebude“. Rád totiž věci rozebíral, hůře je dával dohromady. V Oxfordu začal studovat
fyziku, měl však mnoho jiných zájmů – byl například
kormidelníkem veslařské osmy. Na doktorát přešel
do Cambridge. Chtěl pracovat u Freda Hoyla, v celé
zemi velmi vlivného a populárního astrofyzika a kosmologa proslulého jak mezi kolegy teoriemi o struktuře
vesmíru a objektech v něm, tak populárními přednáškami o astronomii a kosmologii pro BBC i chytrými
knížkami charakteru science fiction, jako Black Cloud.
Byl to Hoyle, kdo zavedl termín Big Bang (velký třesk)
– myslel to ovšem ironicky, aby vyjádřil svůj názor
na teorii vývoje vesmíru vycházejícího ze singulárního stavu (s nekonečnou hustotou hmoty, nekonečnou
křivostí na počátku) do expandujícího vesmíru, jak ho
pozorujeme dnes. Tyto modely byly založeny na vysoce
symetrických, speciálních řešeních rovnic Einsteinovy obecné relativity, odvozené Alexandrem Friedman
nem a abbém Georgem Lemaîtrem. Hoyle byl jedním
ze spoluautorů modelu stacionárního vesmíru, v němž
není žádný singulární počátek. Aby však vesmír mohl
expandovat a být stále v průměru „stacionární“, musela
se v něm neustále tvořit hmota, což však bylo v tak nepatrném množství, že observačně toto „nepatrné porušení“ zákona zachování hmoty-energie nebylo možno
vyvrátit. Hoyle však Hawkinga za studenta nepřijal.
A Hawking ve své první práci publikované ve slavných
Proceedings of the Royal Society (London) v únoru 1965
ukázal, že Hoylova teorie vede k různým fyzikálně
těžko přijatelným závěrům. Vedoucím Hawkingovy

č. 5
ganizované konferenci v Dublinu v roce 2004 přišel
na pódium, aby pronesl svou plenární přednášku ráno
po odpolední Hawkingově přednášce předchozího dne,
a po chvilce ztišení začal hlubokým hlasem: „Can you
hear me?“ „Kde jsou novináři?“
V lednu 2012 jsem byl pozván do Cambridge
na oslavu Hawkingových 70. narozenin, kde přednášela řada předních světových teoretických fyziků. Po ryze
odborné konferenci na setkání v Lady Mitchell Hall
přístupné pro širokou veřejnost přednášeli lord Rees,
kosmolog Saul Perlmuter, nositel Nobelovy ceny za rok
2011 za objev urychlující se expanze vesmíru, a Kip
Thorne. Steve se konference nezúčastnil, byl v nemocnici. Poslal svou krátkou řeč, vlastně poselství, namluvené na jeho syntetizátoru. Bylo odměněno dlouhým
aplausem stojících posluchačů.
O pět let později – loni v červenci – jsem byl opět
pozván na konferenci v Cambridgi, tentokrát při příležitosti Hawkingových 75., vlastně 75. a půltých narozenin. Opět odborné přednášky, opět přednášky pro
veřejnost ve velké Lady Mitchell Hall. Steve se objevil jako poslední z přednášejících. Vzpomínal na svou
dráhu teoretického fyzika a kosmologa. Závěrem opět
poselství. „Byl to úžasný život být v teoretické fyzice.
Náš obraz vesmíru se velmi změnil během posledních
padesáti let a jsem šťasten, že jsem mohl trochu přispět.
Zákony řídící fundamentální částice objasňují náš obraz vesmíru i naše místo v něm. To byl velký triumf. Chci
sdílet nadšení, které toto hledání přináší. Pamatujte dívat se na hvězdy, ne dolů na nohy. Snažte se pochopit
smysl toho, co vidíte a proč vesmír existuje. Buďte zvídaví. A jakkoliv obtížným se život může zdát, je vždy něco,
co se vám může podařit. Jen se nesmíte vzdát. Děkuji.“
Tentokrát auditorium v Lady Mitchell Hall odměnilo
Stephena Hawkinga nejenom dlouhým potleskem, ale
také zpěvem gratulace „Happy birthday, dear Steven!“.
(Článek je modifikovanou verzí příspěvku do přílohy
Orientace Lidových novin ze dne 24. března 2018.)

Steve Hawking
v Praze
Kamil Wichterle
VŠB – Technická univerzita Ostrava; kamil.wichterle@vsb.cz
(tehdy student chemického inženýrství)

A

si zklamu čtenáře tohoto časopisu tím, že Prahu
nenavštívil Stephen William Hawking (narozen
8. ledna 1942 v Oxfordu – zemřel 14. března 2018
v Cambridgi) coby slavný britský astrofyzik, ale prostě jako zvědavý mladý turista. Moje setkání s ním bylo
důsledkem souhry řady zvláštních náhod. Abych začal
od počátku: můj otec byl v roce 1959 vyslán Československou akademií věd na cestu do Indie s vágně formulovanou úlohou navázání spolupráce. Indická strana
z toho posléze zorganizovala náročné přednáškové turné po celém území Indie. Ve státě Uttarpradéš navštívil otec ve městě Lakhnaú (angl. Lucknow) výzkumný
ústav léčiv The Central Drug Resarch Institute, kde se
při večeři setkal s britským doktorem Frankem Haw-
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Hawking spolu s prezidentem Billem Clintonem v Oválné
pracovně Bílého domu ve Washingtonu 6. března 1998.
(AIP Emilio Segrè Visual Archives, Physics Today Collection)

kingem. Dohodli se, že mají oba teenage děti a pro jejich
Mary by bylo zajímavé vyměňovat si známky s někým
z neznámé exotické země československé. Byl jsem to já,
kdo pak čas od času smolil svou začátečnickou angličtinou dopisy. Když se Hawkingova rodina vrátila do Anglie, začala se Mary učit německy a odepisovala mi stejně
primitivní němčinou. Teď už si nejsem schopen vzpomenout, zda v roce 1961 nebo 1962 napsala, že se její sourozenci – bratr Steve a sestra Philippa – chystají na výlet
do Prahy, a prosila, zda bych se jich nemohl ujmout jako
průvodce. Připomněla však, že její bratr je nervově chorý, ale já jsem to nejprve bral stejně, jako když mne můj
bratr z výšky svých dvou let navíc prohlašoval za cvoka.
Když jsem se pak setkal s Hawkingovými v hotelu
Opera, hned jsem viděl, že Steve skutečně hůř chodí.
Přesto byl ochotný absolvovat pěší prohlídku. Na Hradě už byli a měli na to jedno odpoledne. Tak jsme prošli
Staroměstské náměstí, Židovské město, Karlův most,
Malou Stranu a skončili jsme v restauraci Nebozízek
u lanovky na Petřín, kde jsme si dali hrozně tuhý řízek.
S mou tehdejší chabou topornou začátečnickou angličtinou jsem se pokoušel vysvětlovat něco z české historie. Na společenskou konverzaci jsem moc neměl. Přesto jsem vyrozuměl, že Steve je třetím rokem studentem
astrofyziky na Oxfordu a že tam jezdí jako kormidelník
na osmiveslici.
Jak asi na Hawkingovy Praha působila? Dnes si už
dovedu představit, jak bychom se asi teď cítili v těch
zaprášených, rozpálených a vylidněných letních ulicích
s otlučenými domy a zataženými roletami obchodů,
dokonce i v oblastech památek prakticky bez turistů.
Tenkrát jsem ani nechápal smysl jejich postřehu: „No
parking problem!“
Časem jsme s Mary vyrostli ze sbírání známek
a naše korespondence uvadla. Teprve za pár let se mi
to vybavilo, když se objevily zprávy o slavném vědci
Stephenu Hawkingovi bojujícím s těžkým fyzickým
postižením. Dodnes mne občas poleje pot studu, jak
jsem jej vláčel celé odpoledne pěšky po Praze.
Jestliže tenkrát mne zaujal statečností, s níž bez námitek absolvoval celý ten dlouhý výlet po Praze navzdory svému handicapu, později mě na něm zaujala
i statečnost, s jakou se nebál hlásat provokativní vědecké teorie.
Takže opakuji – tehdy v Praze bohužel nebyl slavný
fyzik Stephen Hawking, ale prostě jen kluk Steve, stejně
starý jako já, se studiem fyziky tehdy teprve začínající.
(Pozn. red.: Příspěvek byl autorem upraven
z rozhovoru, který poskytl serveru aktualne.cz)

http://ccf.fzu.cz
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Zemřel fyzik a vodák
Ing. Ivan Herynek, CSc.
Jan Hladký
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
V pondělí večer 2. července 2018 zemřel neočekávaně po krátkém pobytu v nemocnici
ve věku 80 let Ing. Ivan Herynek, CSc., dlouholetý pracovník Fyzikálního ústavu
Československé akademie věd v Praze a později po rozdělení státu Akademie věd ČR.

N

arodil se 9. prosince 1937 v Praze. Dětství
a mládí prožil v Heřmanově Městci. V Chrudimi absolvoval jedenáctiletou střední školu
a po maturitě se rozhodl pro studium jaderné fyziky
na Fakultě technické a jaderné fyziky Českého vysokého
učení technického v Praze, kde v roce 1960 obhájil svou
diplomovou práci na téma „Hvězdice vyvolané protony
9 GeV“, vypracovanou na základě studia nukleárních
emulzí ozářených protony o energii 9 GeV na synchrofázotronu Laboratoře vysokých energií Spojeného ústavu
jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy.
Po složení státní závěrečné zkoušky a získání diplomu
inženýra pokračoval ve zmíněném studiu dále na své fakultě a posléze byl přijat do práce ve Fyzikálním ústavu
ČSAV v Praze, oddělení vysokých energií a kosmického
záření, do skupiny, kterou vedl známý vědec RNDr. Jaroslav Pernegr, CSc. Sídlila v přízemí domu, naproti známému pivovaru „U Fleků“ v Křemencově ulici. Ve skupině,
která se zabývala studiem kosmického záření a vysokoenergetickými experimenty prováděnými na urychlovačích částic metodou jaderných emulzí, pracovala řada
fyziků a laborantek, které emulze prohlížely a měřily
pomocí speciálních mikroskopů a dalších optických zařízení. Částice kosmického záření či částice urychlená
na vysokou energii v urychlovači vyvolala v nukleární
emulzi interakci – srážku, při níž se vygenerovala řada
dalších částic, a tím zanechala stopu, která umožňova-

Obr. 2 Ivan Herynek (první zleva) ve Fyzikálním ústavu ČSAV
na poradě členů kolaborací – elektronického experimentu BIS a bublinové komory Ludmila – na urychlovači v Serpuchově. Vedle něj stojí Jaroslav Cvach,
za ním Jan Hladký a Jan Votruba a sedí Antonín Prokeš.

http://ccf.fzu.cz

Obr. 1 Ivan Herynek (druhý zprava) se spolupracovníky
na poradě v oddělení vysokých energií Fyzikálního
ústavu ČSAV v Praze. Zleva sedí Jiří Chýla a Jan Řídký,
zprava Josef Žáček z Matematicko-fyzikální fak. UK.

la studium jejich fyzikálních vlastností. Experimenty se
prováděly většinou v rámci mezinárodních spoluprací.
Ivan Herynek se zabýval studiem interakcí podivných částic. Stal se rovněž účastníkem experimentu
v mezinárodní kolaboraci s polskou laboratoří (Institutem badaň jadrowych) a Univerzitou ve Varšavě, která studovala s dalšími členy spolupráce (Univerzitami
v Bruselu, Dublinu a ULC a WLC London) v intervalu
1962–1969 mimo jiné rovněž hyperfragmenty. Strávil
ve varšavských laboratořích v období let 1963–1964 několik měsíců a získal tam vědecký materiál pro svou
kandidátskou disertační práci „Produkce hyperfragmentů rychlými mezony K−“, kterou obhájil ve svém mateřském Fyzikálním ústavu ČSAV v Praze v roce 1969.
Zde spolupracoval Ivan Herynek rovněž v letech
1967–1970 s řadou dalších kolegů z oddělení vysokých
energií na fyzikální analýze filmů z vodíkové komory
v CERN, která zaznamenávala srážky antiprotonů s energiemi 3,6 GeV a také 5,7 GeV s protony komory (obr. 1).
V roce 1969 nastoupil na dlouhodobý pracovní pobyt do vědeckého ústavu Max-Planck-Institut v Mnichově, kde strávil s krátkými přestávkami v experimentech tři roky. Skupina tam pracovala v období let
1969–1978 na studiu hyperonů (ve spolupráci s Vanderbilt University v Nashvillu v USA a Niels Bohr Institutet
v Kodani), které byly nalezeny v interakcích protonů
urychlovače v CERNu v Ženevě ve speciální bublinové komoře HYBUC. Pracovala v silném magnetickém
poli a měla zvláštní zařízení, umožňující oproti jiným
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Vzpomínka na profesora
Ivana Šantavého
Miroslav Liška, Jiří Komrska, Petr Dub
Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
V letošním roce by se 19. září dožil devadesáti pěti let vzácný a ušlechtilý člověk, profesor
RNDr. Ivan Šantavý, CSc. Byl to člověk harmonický, který se svou vzdělaností, tvořivostí
a solidností stal osobností respektovanou ve všech oblastech svého působení.

V

roce 1950 absolvoval matematicko-fyzikální
vzdělávání na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity. Pak začala jeho úspěšná cesta vědce a vysokoškolského učitele. Nejdříve do roku
1954 působil jako matematik na Vysoké škole stavitelství v Brně. Pak již jako fyzik: v letech 1954 až 1966
na Vojenské akademii v Brně, potom na Strojní fakultě
Vysokého učení technického v Brně, odkud v roce 1986
odešel do důchodu.
Činnosti vysokoškolského učitele se věnoval systematicky a s hlubokým zaujetím. Prosazoval moderní
pedagogické metody. Přestože byl náročný ke studentům, byl o jeho přednášky velký zájem. Bylo to dáno
jeho schopností jasného a srozumitelného výkladu.
Jako vynikající pedagog vždy dokázal odborný výklad
vhodným způsobem přizpůsobit potřebám a úrovni
posluchačů a mnohdy i obtížnost některých témat zlehčit humornou poznámkou nebo příhodnou anekdotou.

http://ccf.fzu.cz

Významnou vlastností profesora Šantavého byla přesnost a věcná správnost ve výuce fyziky. Proto se intenzivně zajímal o kvalitu učebnic fyziky, zejména gymnaziálních, a pedagogické veřejnosti na mezinárodní
úrovni nabízel metodický výklad mnoha fyzikálních
jevů. A pokračoval v tom i po odchodu do důchodu.
Vydal v té době knihu Mechanika a některé další texty,
jejichž předmluvy a úvodní části sice uváděly, že jsou
určeny zájemcům o fyziku, ale byly především motivovány snahou poskytnout mladým učitelům podklady pro jejich pojmově čisté vyjadřování a metodicky
i obsahově správný přístup k vyučovaným tématům.
Významné je celoživotní působení profesora Šantavého v Jednotě českých a slovenských matematiků a fyziků,
která ho zvolila čestným členem. Z pověření této instituce řídil pedagogické komise, recenzoval učebnice fyziky,
organizoval vědecko-pedagogické semináře, věnoval se
optimalizování výuky fyziky na technických vysokých
školách. Takový byl Ivan Šantavý jako pedagog.
Vědec Ivan Šantavý byl zaměřen na jevy související s šířením elektromagnetických vln. Jeho práce se
vyznačují logickou stavbou a matematickou elegancí,
zejména však důrazem na konkrétnost a jasný fyzikální význam. Aktuálnost zpracovaných témat svědčila
o tom, že profesor Šantavý sledoval dění ve fyzice. Přispěl k rozvoji teorie šíření ustálených a neustálených
vln z dipólu zářícího nad poloprostorem a vrstvou, k teorii difrakce na rovinném prvku v izotropním a anizotropním prostředí. Ve svých pracích o reverzibilitě
světla vyřešil původním způsobem problémy vratnosti
chodu paprsků v systémech tenkých vrstev. Podařilo
se mu zobecnit a sjednotit zdánlivě rozporné výsledky
vyplývající z principu reverzibility, o jejichž platnost
a zejména o formu jejich zobecnění byly ve světové literatuře vedeny spory.
Profesor Šantavý také rozvíjel myšlenku buzení
a současného vedení Čerenkovova záření v dielektrické vrstvě a vyšetřoval mechanismus přenosu energie
a absorpce při odrazu světla na rozhraní kov–dielektrikum. V posledních letech své vědecké činnosti se
zabýval odrazem elektromagnetických vln na invertovaném prostředí a difrakcí gaussovského světelného
svazku na sférické ploše.
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Prof. Ivan Šantavý
a fyzikální vzdělávání
Aleš Trojánek1 a Petr Dub2
1

2

Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí
Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství a CEITEC VUT, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, 616 69 Brno

O Ivanu Šantavém jako o vzácném kolegovi, vědci, člověku širokých zájmů, encyklopedických
znalostí, o hudebníkovi, sportovci a výborném společníkovi je pojednáno v článku [1]
v tomto časopise. My se pokusíme čtenáře blíže seznámit s jeho výraznou činností v oblasti
fyzikálního vzdělávání, pro niž byl profesor Šantavý neobyčejně inspirující osobností.

J

ako profesor fyziky na vysoké škole technického zaměření se výuce fyziky věnoval s výrazným zaujetím a s energií, která daleko přesahovala standardní
přístup k plnění výukových povinností. Protože se při
výuce setkával i se studenty, pro které fyzika a hlavně
slušné porozumění jejím základům, nebylo to hlavní,
věnoval velké úsilí o přístupný, na konkrétních příkladech ilustrovaný a přiměřeně odborný výklad fyzikálních témat.
Profesor Šantavý se např. v rámci JČMF podílel
na práci komisí a kolektivů, které se zabývaly výukou
fyziky na technických vysokých školách, ale věnoval
se i fyzikálnímu vzdělávání na středních a základních
školách. Byl recenzentem a „poradcem“ při vzniku řady
učebních textů, podílel se velmi aktivně na fyzikálně
pedagogických seminářích a často přednášel na setkáních učitelů i pro středoškolské žáky.
Hluboký vhled do problematiky, dlouholeté zkušenosti s výukou i v zahraničí a výborný přehled o moderních zahraničních učebnicích ho vedly k tvorbě
velmi kvalitních, hojně užívaných fyzikálních textů
či středoškolským čtenářům určených učebnic, ale
i ke snaze vydat překlad kvalitní zahraniční učebnice
úvodního univerzitního kurzu fyziky. Učebnice, která
by v jednotném duchu provedla studenta celou fyzikou

od mechaniky až po moderní fyziku a která by ho také
zaujala stylem výkladu a zajímavými problémy a příklady aplikací fyziky v inženýrství, lékařství, biologii,
chemii i v běžném životě. V 70. a 80. letech takovému počinu však u nás doba nepřála. Podařilo se to až
v roce 2000, kdy nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM připravilo české vydání známé učebnice autorů D. Halliday, R. Resnick a J. Walker
Fundamentals of Physics [2]. Při přípravě překladu této
knihy jsme s vděčností přijali cenné rady a doporučení pana profesora. O potřebnosti takové sympatické
učebnice [3] svědčí, že po dvou dotiscích bylo v roce
2013 připraveno její druhé vydání. Je velká škola, že
dosud nevznikl český překlad podobné učebnice pro
střední školy [4].
Skripta [5, 6] určená pro výuku úvodního kurzu fyziky pro Strojní fakultu VUT v Brně z 80. let 20. století
celkovým zpracováním, pečlivostí a snahou o korektní
a přístupný výklad slouží dodnes (v elektronické verzi)
a jsou uvedena na stránkách Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (UFI).
Ivan Šantavý se velmi angažoval jako autor učebnic a dalších textů, které jsou určeny pro probrání či
zopakování středoškolské fyziky, zejména její úvodní
části – mechaniky.

Ivan Šantavý při přednášce „O kuličce, válečku a zkumavce ve zkumavce (Legrace s využitím Archimedova zákona)“
na Gymnáziu Velké Meziříčí v roce 1988.

http://ccf.fzu.cz

Abstracts of review articles
Lukáš Slodička: Nonclassical light emitted
from large ensembles of trapped atoms
The vast majority of physical objects we deal with are almost exclusively made of atoms. Due to their discrete level structure, single
atoms have proved to be excellent emitters of nonclassical light, i.e.
single photons. We demonstrate experimentally that this nonclassical behaviour is preserved when scaling up the number of atoms in
the source ensemble by several orders of magnitude.

Martin Kozák: Attosecond electron pulses
for imaging ultrafast processes at the nanoscale
In this contribution we review the recent progress in the field of
ultrashort high-energy electron pulse generation for applications

in time-resolved imaging of electronic dynamics in bulk solids and
nanostructures. For this purpose, two novel experimental techniques have been developed based on the coherent interaction
between optical fields and electrons in vacuum.

Petr Brož:
Why do scoria cones look different on Mars than on Earth?
The most common volcanoes on Earth are kilometre-sized scoria
cones; conical edifices of pyroclastic material originating from explosive volcanic activity. Interestingly, scoria cones, as known on
Earth, have not been observed on any other terrestrial body in the
solar system despite the fact that magma degassing, and hence
magma fragmentation, has to also occur on these bodies. Why?

Odhalte tajemství fyziky!

Připravujeme 18. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR
Jak trnitá je cesta vývoje předpovědi počasí? Jak geometrie
ovlivňuje sílu větru v ulicích? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte na osmnáctém ročníku Týdne vědy a techniky
Akademie věd ČR. Největší vědecký festival v České republice
se letos uskuteční od 5. do 11. listopadu a zaměří se na téma
Století vědy. Jaká byla úroveň vědy před sto lety při vzniku
Československé republiky? Kam se vědní obory posunuly a co
mohou v dnešní době jejich výsledky nabídnout? Zúčastněte
se s námi týdne plného přednášek, výstav, filmových promítání, diskusí s vědci a dalších zajímavých aktivit!
Program Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR zabaví celou rodinu. Účastníci si mohou například projít naučnou
stezku, kterou pro ně připravili vědci z Ústavu fyziky atmosféry a Astronomického a Geofyzikálního ústavu AV ČR. Během
exkurzí či přednášek se návštěvníci seznámí s nejnovějšími vědeckými poznatky z oborů, jimiž se jejich badatelé zabývají.
Víte třeba, že díky znalostem vědců z Ústavu fyziky atmosféry
AV ČR máme k dispozici čím dál přesnější předpověď počasí?
V Ústavu termomechaniky AV ČR se mohou návštěvníci
těšit na prohlídku vysokorychlostního termodynamického

Workshop – TVT – Lasery (Foto: Pavlína Jáchimová)

Dny otevřených dveří – TVT – ÚFE – Noční tah optického vlákna
(Foto: Stáňa Kyselová)

tunelu nebo se dozvědět, jak geometrie ovlivňuje sílu větru
v ulicích.
Odhalovat tajemství fyziky ale můžete nejen v Praze. Akce
v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, kterých se můžete zúčastnit, se uskuteční po celé republice napříč všemi vědeckými obory. Třeba v Ústí nad Labem nebo v Karlových Varech
mohou příchozí zhlédnout představení Úžasného divadla
fyziky (ÚDiF) s názvem Všechny barvy duhy. Diváci se dozví,
kde se kolem nás barvy berou a jak je naše oko vnímá, kde se
vzala šedá barva a jestli všichni vidíme stejnou fialovou. Čeká
vás jednoduše pozoruhodná science show.
Nechte se druhý listopadový týden vtáhnout do světa
vědy! Nejenže se dozvíte spoustu nových informací, ale také
zjistíte, že věda může být i zábavná. Vstup na všechny akce je
zdarma, na některé z nich je ale potřeba se registrovat kvůli
omezené kapacitě míst.
Kompletní program Týdne vědy a techniky AV ČR spolu
s registrací naleznete na webových stránkách

www.tydenvedy.cz.

Dny otevřených dveří

8.–10. 11. 2018

Adresy pracovišť:

Datum a doba otevření:

Na Slovance 2, 182 21 Praha 8-Libeň
Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6-Střešovice
Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany

Pro školy: 8. 11. (9 až 16 hod.) a 9. 11. (9 až 15 hod.)
Pro veřejnost: 10. 11. (14 až 18 hod.)
Blíže viz www.fzu.cz/dny-otevrenych-dveri

Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

 na pracovišti Slovanka

(vchod: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8)
kontakt: Milada Moudrá, moudra@fzu.cz, tel.: 266 052 124, 606 099 528
Hana Waňková, Anna Körblerová, tel.: 266 052 121,
e-mail: secretary@fzu.cz
 Materiály s tvarovou pamětí
 Pohled elektronovým mikroskopem do nanosvěta
 Kapalné krystaly nejen pro obrazovky a displeje
 Krystaly mění barvu světla
 Materiály a nanotechnologie 21. století
 Supravodiče a supravodivost
 Mikrostruktura věcí
 Co na nás dopadá z vesmíru a ani to necítíme
 Laserem připravované tenké vrstvy pro biomedicínu

a optoelektroniku

 na pracovišti Cukrovarnická
kontakt: Zdeňka Milotová, tel.: 220 318 334, milotova@fzu.cz
 Mikroskopy a pokusy – pro děti a mladší studenty

– Skrytý půvab nanosvěta
– Rastrovací mikroskopie: oko do světa atomů a molekul
– Hravá fyzika
 Poznejte fyziku zblízka – pro studenty SŠ a výše
– Termoelektrická konverze tepla v elektřinu
– Rentgenová strukturní analýza
– Rentgenová prášková analýza
– Technologie, kterou nobelisté připravovali modré
diody
 Historická procházka: Areál památkově chráněných
budov FZÚ

 Jak se pozorují nejenergetičtější částice ve vesmíru? –

přednáška

 Experimenty na obřím urychlovači LHC v CERN aneb jak

zkoumáme strukturu hmoty v CERNu? – přednáška

 na pracovišti Dolní Břežany
8. 11. 10:00–12:00 (pro školy), 16:00–18:00 (pro veřejnost)
9. 11. 10:00–12:00 (pro školy)
10. 11. 10:00–12:00 (pro veřejnost)
kontakt:
HiLASE – Tereza Hrejsemnou, tel.: 777 001 396,
e-mail: tereza.hrejsemnou@hilase.cz
ELI Beamlines – Hana Strnadová, tel.: 601 560 333,
e-mail: hana.strnadova@eli-beams.eu
 Laserové unikáty v ČR – ELI Beamlines a HiLASE

Srdečně vás zveme do vestibulu všech pracovišť, kde pro vás bude připravena malá prezentace Československého
časopisu pro fyziku a budete mít možnost odnést si s sebou starší výtisky podle vlastního výběru. Těšíme se na vás!

