
 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity  
a pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků 

v Českých Budějovicích 
 

Vás srdečně zvou na  

KOLOKVIUM  

K 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  

JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIK Ů A FYZIK Ů 

které se koná v úterý 3. dubna 2012 od 14:00 do 17:30 hodin v posluchárně J217 
v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10.  

Příležitosti kolokvia využijeme ke gratulaci doc. RNDr. Pavlovi Davidovi, CSc., 
dlouholetému členovi pobočky, aktivnímu především na poli Fyzikální olympiády, 
k jeho 70. narozeninám. 

PROGRAM KOLOKVIA 

Jihočeši, zúčastnění při vzniku Jednoty českých mathematiků 
i při jejím dalším působení 

RNDr. Jan Zahradník  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 
Nové trendy v dokazováni a objevování vět 

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 
Vybrané fyzikální pokusy 

doc. RNDr. Pavel David, CSc.  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 
Případ italské OPERY 

doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.  
Západočeská univerzita v Plzni 

 

Další informace o programu, např. o časovém rozvržení a obsahu jednotlivých 
vystoupení, naleznete na http://www.pf.jcu.cz/~jcmf 

 
 

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.                                           doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. 
předseda pobočky                                                         místopředseda pobočky    



 
 
 

Časové rozvržení a anotace přednášek 
 
14:00 – 15:30 / 1. část 

 
Jihočeši, zúčastnění při vzniku Jednoty českých mathematiků i při jejím dalším 
působení 

RNDr. Jan Zahradník  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 
Na začátku roku 1862 vznikl Spolek pro volné přednášky z matematiky a fysiky, ze kterého v roce 
1869 vznikla Jednota českých mathematiků. Tento referát si klade za cíl poukázat na roli, kterou při 
vzniku Spolku a v prvních letech jeho existence hráli matematici, kteří se narodili a kteří získali své 
středoškolské vzdělání v jižních Čechách. Dále budou připomenuti předsedové Jednoty, kteří 
pocházeli z jižních Čech. 
 

Nové trendy v dokazováni a objevování vět 

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.,  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 
Důkazy patří k obtížným partiím učebních osnov ve školách na celém světě. Nové technologie 
pomáhají tento problém ulehčit. Přednáška bude doprovázena řadou příkladů. 
 

15:30 – 16:00 / PŘESTÁVKA 
 

16:00 – 17:30 / 2. část 
 

Vybrané fyzikální pokusy 

doc. RNDr. Pavel David, CSc.,  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 
Iontová vodivost skla s vysokonapěťovým elektrickým obloukem. Elektrický oblouk mezi 
kovovým hrotem a elektrolytem. Demonstrace tlaku nasycených par vody a lihu. 
 
Případ italské OPERY 

doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.,  
Západočeská univerzita v Plzni 
 
V září minulého roku oznámil mluvčí italského projektu OPERA, že mionovým neutrinůn naměřili 
nadsvětelnou rychlost. Přednáška se pokusí odpovědět na 5 otázek: Jak to změřili? Změřili to 
dobře? Existují podobné experimenty? Proč by to nemělo být dobře? Co by znamenalo, kdyby to 
změřili dobře? Na závěr bude, na základě neoficiálních informací, které nedávno unikly z OPERY, 
formulována hypotéza vysvětlující výsledek experimentu. 
 


