
I

•» "K .» ' * - . ••".- ~*V i





Nové objekty
fakulty jaderné
a fyzikálně
inženýrské využívané
společně s matema-
ticko-fyzikální
fakultou UK



Fakulta
jaderná
a fyzikálne

ČVUT
Praha
25 let
ÚSTŘEDNÍ
INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
PRO JADERNÝ
PROGRAM



25 let fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
Soubor článků k 25. výročí založení
fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Editoři:
doc. dr. Ivo Kraus, CSc.
doc. dr. Zlatko Maršák, CSc.
Návrh obálky a grafická úprava: Milan Grygar
Fotografie: Štěpán Grygar; archív FJFI

Pro FJFI - ČVUT vydalo Ústřední informační středisko
pro jaderný program Praha 5 - Zbraslav, březen 1980
Vedoucí vydavatelského úseku ÚISJP ing. Oldřich Suchánek
Náklad 2 000 ks
09156





Část zařízení
pro kontinuální
stopovou analýzu
uranu

Zařízení pro
studium
radiokatalytických
reakcí



Snímek Michelsonova
interferenčního
obrázku (úloha
fyzikálního praktika)



Laboratoř řádkovací
elektronové
mikroskopie
a elektronové
mikroanalýzy
(fraktografické
pracoviště)

Měřicí a ovládací
aparatura pro
neutronový
difraktometr KSN-2





Analyzátor
plynných směsí



Aparatura pro
měření emisních
vlastností
wolframové katody
(úloha fyzikálního
praktika)





Manganová lázeň
pro absolutní
stanovení emise
neutronových zdrojů

Prof. RNDr. Josef
Cabicar, CSc na
vědecké radě, kde
bylo vzpomenuto
jeho životního jubilea



&'M
'V»»-





. - - • • &Sá.

Ze zasedání
vědecké rady FJFI
v listopadu 1978



ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ

FAKULTA STAVEBNÍ

FAKULTA STROJNÍ

r\

FJFI

Rektor
Prof. Ing. Jiří Klíma, DrSc, člen kor. ČSAV

Prorektoři
Prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc.
Prof. RSDr. Stanislav Jägerman, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Pirkl
Prof. Ing. Jaroslav Vladař, DrSc.
Doc. Ing. Jiří Pechar, DrSc.
Prof. Ing. arch. Emil Kovařík, DrSc.

Kvestor
JUDr. Vladimír Luhan

KATEDRA MATEMATIKY

KATEDRA FYZIKY

KATEDRA JAZYKŮ

KATEDRA UŽITÉ JADERNÉ FYZIKY
KATEDRA DOZIMETRIE
A APLIKACE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
KATEDRA JADERNÉ CHEMIE
KATEDRA MATERIÁLŮ
KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK
KATEDRA FYZIKÁLNÍ ELEKTRONIKY



Děkan
Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.

Proděkani
Doc. Ing. Josef Šeda, DrSc.
proděkan pro pedagogickou
a poiitickovýchovnou činnost ve výuce
Prof. Ing. Gojko Lončar, CSc.
proděkan pro poiitickovýchovnou činnost
mimo pedagogický proces
Doc. RNDr. Helmar Frank, CSc.
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
a zahraniční styky

Doc. Ing. Martin Setvák, CSc.
proděkan pro výstavbu

Tajemník fakulty
Miroslav Salač

FJFI zajišťuje výuku ve studijních oborech

JADERNÉ INŽENÝRSTVÍ
zaměřeni: teorie a technika jaderných reaktorů
dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeni

Akademik Bohumil
Kvasil, doc. Ing.
Ivan Štoll, CSc,
akademik Jaroslav
Němec

Prof. RNDr. Alois
Apfelbeck, CSc,
doc. RNDr. Miloš
Matyáš. DrSc, člen
korespondent ČSAV

FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ
zaměřeni: inženýrství pevných látek
stavba a vlastnosti materiálů
fyzikálni elektronika

JADERNĚ CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ



* >*v*V**>íl>ííS*~« '&



První československý
kosmonaut
Vladimír Remek
při návštěvě FJFI
v lednu 1979

Prof. Ing. RNDr.
Jaroslav Nekolný,
DrSc, člen
korespondent ČSAV

Doc. RNDr. Jiří
Starý, DrSc, doc.
Ing. Josef Šeda, Dr Se.

20



, - • * •





DVACET PĚT LET JADERNÉ A FYZIKÁLNĚ
INŽENÝRSKÉ FAKULTY ČVUT

Velmi rychlé
detektory pro
sledování zesilování
laserového impulsu
v systému pro
generaci
vysokoteplotního
plasmatu

Jubilejní rok osvobození naší republiky Sovětskou armádou je tradičně
i rokem, kdy si připomínáme o deset let mladší výročí, které znamenalo
počátek mírového využívání jaderné energie a poznatků jaderných věd
v Československu. Obě jubilea spolu úzce souvisí, neboť jen díky ne-
zištné pomoci Sovětského svazu, který v roce 1955 nabídl Českosloven-
sku mimořádnou pomoc v oblasti jaderné fyziky a techniky, a průkop-
nickým úspěchům scvětské vědy, mohlo Československo rozvinout
svůj jaderný program, založený na využívání domácích nerostných
zdrojů. Jaderný program se ovšem neomezuje jen na oblast energetiky;
zahrnuje i základní výzkum v jaderné a teoretické fyzice, rozvoj elektro-
niky, regulační a výpočtové techniky, výzkum nových materiálů, vy-
užívání radioizotopů a radiochemických metod v průmyslu i dalších
oblastech národního hospodářství Vedle jaderných věd prošly v uply-
nulých desetiletích bouřlivým vývojem i další oblasti fyzikálních věd,
jako je kvantová elektronika a laserová technika, fyzika plazmatu,
fyzika pevných látek, zejména polovodičů. Našly své uplatnění v tech-
nické praxi a staly se základem nových technologií a revoluce v technice
a výrobě.

Tento historický vývoj vyvolal i naléhavou otázku přípravy dnešní
jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty Českého vysokého učení technic-
kého v Praze. Fakulta byla zřízena vládním usnesením z 26. 8. 1955 a na
podzim téhož roku byla na ní zahájena výuka. U kolébky fakulty stáli
a její koncepci rozpracovali akademik František Běhounek a člen ko-
respondent ČSAV profesor Václav Petržilka a dále akademik Bohumil
Kvasil. Poprvé se tak v Československu sešli na jedné fakultě jako
učitelé odborníci univerzitního přírodovědeckého profilu s inženýry,
aby společně formovali mladé odborníky jako fyzikální a jaderné inže-
nýry.

Fakulta, která vznikla původně v rámci Karlovy univerzity pod názvem
fakulta technické a jaderné fyziky, se v roce 1959 stala čtvrtou fakultou
Českého vysokého učení technického. Ve spolupráci s ostatními fakul-
tami se podílí na přípravě inženýrských kádrů pro základní a aplikovaný
výzkum, vývoj a provoz všude tam, kde se uplatňuji nové poznatky fy-
zikálně matematických a jaderných věd.

Fakulta přijímá každý rok k řádnému studiu 100—110 absolventů střed-
ních škol a celkový počet studentů na fakultě se pohybuje kolem 400.
Za dvacet pět let své existence fakulta vychovala více než čtrnáct set
absolventů, kteří se velmi dobře uplatňují jak v provozu našich jader-
ných elektráren, tak i ve výzkumu, vývoji, průmyslu, zdravotnictví
i četných řídících funkcích.



Relativně nevelký počet studentů s intenzivní vědeckovýzkumnou
činností jednotlivých kateder v návaznosti na další vědeckovýzkumné
instituce umožňuje zapojovat studenty různými formami do týmové
vědecké práce a uplatňovat principy individuální a skupinové výchovy.
Mezi tyto formy patří rešeršní, ročníkové a diplomové práce, studentská
vědecká a odborná činnost organizovaná ve spolupráci s fakultní orga-
nizaci SSM, systém pomocných vědeckých sil, zapojování studentů do
vedlejší hospodářské činnosti a další. Fakulta získala dlouholeté dobré
zkušenosti s takovými formami studia, kde se uplatňuje aktivní, tvůrci
přístup studentů a široce též využívala individuálních studijních plánů
jednak pro zvláště nadané studenty (především v matematice), jednak
při výchově mezioborových a speciálních inženýrských profilů pro po-
třeby praxe.

Těchto zkušeností mohlo být využito při celostátní přestavbě vysoko-
školského studia, která si v duchu usnesení XV. sjezdu KSČ klade za
cíl přípravu kvalifikovaných a občanskopoliticky uvědomělých odborníků
pro výstavbu rozvinuté socialistické společnosti. Podle nových učebních
plánů vychovává fakulta inženýry ve čtyřech speciálních technických
oborech, jimiž jsou: fyzikální inženýrství, jaderně chemické inženýrství
a matematické inženýrství. Studium ve všech oborech je pětileté a s vý-
jimkou jaderně chemického inženýrství je výuka v prvních pěti semes-
trech společná.

V základním studiu je kladen důraz na hlubokou přípravu v matema-
tice, experimentální a teoretické fyzice, společenských vědách a jazyko-
vých znalostech, se zřetelem na metodiku vědecké práce. Od šestého
semestru jsou pak posluchači zařazováni do pracovních skupin na spe-
cializovaných katedrách. Fakulta věnovala a věnuje velké úsilí metodic
kým a didaktickým problémům základního studia s ciiem maximálně
usnadnit přechod ze střední školy na vysokou (zde se osvědčil tradiční
přípravný kurs pro posluchače prvního ročníku) a snížit procento ne-
prospívajících posluchačů při zachování relativně náročných požadavků.

Vědeckovýzkumné práci zaměřené jak na problémy základního výzku-
mu, tak i na aktuální pomoc praxi, je na fakultě přikládán mimořádný
význam. Se svými zhruba 100 000 hodinami odpracovanými ročně na
vědeckovýzkumných úkolech (nepočítaje práce na základě smluv o ved-
lejší hospodářské činnosti) představuje fakulta zároveň výzkumný ústav
o více než padesáti vědeckých pracovnících. Přitom spojení vědecké
a pedagogické práce dává fakultě navíc řadu možnosti, jako je zapojo-
váni studentů do vědecké práce, rozvinutý systém výchovy mladých

24 vědeckých pracovníků a vědeckých stáži, organizace postgraduální



výchovy a seminářů za účasti odborníků z praxe, pravidelný styk s ab-
solventy a další.

Velká pozornost je věnována i zdokonalování řízení a organizace vý-
zkumu, včetně aspektů hospodárnosti a efektivnosti. Základem je zde
řešeni úkolů stanovených pětiletým plánem, kde fakulta plní i funkci
koordinátora tří hlavních úkolů. Dále fakulta úzce spolupracuje na zá-
kladě uzavřených dohod s mnoha závody, výzkumnými ústavy a resort-
ními institucemi, jako jsou závody Škoda Plzeň, ČKD polovodiče,
Tesla, Modřanské strojírny, Atomové elektrárny v Jaslovských Bohu-
nicích a Dukovanech, Ústav jaderného výzkumu v Řeži, řada ústavů
ČSAV a další.

Značný přínos pro pedagogickou i vědeckou činnost fakulty znamená
i mezinárodní spolupráce, především s vysokými školami a výzkumnými
ústavy v SSSR a zemích socialistického tábora. Tradiční jsou vzájemné
styky pracovníků fakulty se Spojeným ústavem jaderných výzkumů
v Dubne, kde naši pracovníci zastávali významné funkce, několikrát
i funkci zástupce ředitele ústavu. Většina studentů má možnost seznámit
se během studia se životem a prací na fakultách a vědeckých ústavech
v zahraničí, nej častej i formou zahraničních praxí na Leningradském
polytechnickém institutu a Moskevském energetickém institutu, ale též
na Vysoké škole technické v Budapešti a Technické univerzitě v Drážďa-
nech.

Od svého založení, kdy práce učitelů, studentů a dalších pracovníků
fakulty probíhala za svízelných a provizorních podmínek a těžkosti
byly překonávány obětavosti a nadšením, prošla fakulta dlouhou,
úspěšnou cestu. Naše socialistická společnost pomohla fakultě postupně
vytvářet materiální i kádrové podmínky, vybudovat moderní experimen-
tální základnu a výstavbou areálu Matematicko-fyzikálního učiliště
řešit i naléhavou otázku prostorového zabezpečeni stále náročnějších
výzkumných i pedagogických úkolů.

Při svém čtvrtstoletém jubileu je fakulta stále mladou školou, která se
neustále rozvíjí a snaží se co nejvíce přispět k přípravě mladé generace
pro velké perspektivní úkoly socialistické výstavby v naší zemi.

Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.
děkan fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТА
ЯДЕРНОГО П ФП.'ШКО-ННЖЕПЕРНОГО
ПРАЖСКОГО ПОЛИТЕХ HI 1ЧЕСКОГО 111ICTI1TYTA

Pfipravek pro mefeni
teplotni zuvislosti
doby zivota
menSinovych nosicu
v kf emikovych
diodach

Юбилейный год освобождения нашей республики Советской
армией представляет собой по традиции также гол, и котором мы
напоминаем себе на десять лет младшую годовщину, которая зна-
меновала начало :>ры мирного использования ядерной энергии
и знаний ядерных наук в Че.чословакии. Оба юбилея тесно связаны
друг с другом, потому что только благодаря бескорыстной помощи
СССР, который в 1У5Г) г. предложил Чехословакии чрезвычайную
помощь в области ядерной физики и техники и благодаря пионер-
ским успехам советской науки. Чехословация имела возможность
развить свою ядерную программу основанную на использования
местных источников горного богатства. Ядерная программа, ко-
нечно, не ограничивается только областью энергетики: в ее состав
входят и элементарные исследования но ядерной в теоретической
физике, развитие электроники регулирующей и вычислительной
техники, исследование новых материалов, применение радиоизо-
топов и радиохимических методов в промышленности и других-
областях народного хозяйств», И прошлых десятилетиях наряду
с ядерными науками бурно раз пинались и дальнейшие области
физических наук, как например пиантоная электроника и лазерная
техника, физика плазмы, физика твердого тела, особенно физика
полупроводников и все они нашли применение в технической
практике и стали основой ноиых технологических процессов и ре-
волюции в технике и производстве.

Ото историческое развитие вызвало одновременно настоятельный
вопрос подготовки и формирования профиля научно-инженерных
кадров и привело к основанию сегодняшнего Ядерного it физнко-
-инженерного факультета Пражского Политехнического Инсти-
тута. Факультет был создан на основе постановления правительства
от 2(i. 8. 1955» г. и осенью в этом году было открыто на факультете
обучение. При зарождении факультета стояли и его концепцию
разработали академик Франтишек Пегоунек и член-корреспондент
ЧАИ профессор Вацлав Петржнлка и дальше академик Ногу мил
Квасил. Таким образом, впервые в Чехословакии собрались на
одном факультете в качестве учителей специалисты университет-
ского естественного профиля с инженерами, чтобы совместно фор-
мировать молодых специалистов-инженеров но физико-инжгнерным
и ядерным наукам.

Факультет, возникший первоначально в рамках Университета
Карлова иод названием Факультет технической и ядернон фн-'нгкн.
в 19?»Я г. стал четвертым факультетом Пражского Политехничес-
кого Института. И сотрудничестве с остальными факультетами он



принимает участие и воспитывании инженерных кадров для основ-
ного if прикладного исследовании, развития и производства везде
там. где применяются новые знания в области физики, математики
и ядерных наук.

Кжегодно поступает на факультет 100—120 очных студентов —
выпускников средних школ и общее число студентов факультета
составляет около 400. И течение 2"> лет своего существования
факультет подготовил выше "МОО выпускников, которые находят
очень хорошее применение как в наших атомных электростанциях,
так и исследовательских институтах, в промышленности, здраво-
охранении и многих руководящих должностях.

Относительно небольшое число студентов на факультете вместе
с интенсивной научно-исследовательской деятельностью отдель-
ных кафедр, навязывая на дальнейшие научно-оеследовательские
институты, дает возможность привлекать студентов разным обра-
зом к групповой научной работе и осуществлять принципы как
индивидуального воспитания, так подготовки студентов в группе.
К этим формам относятся поиски, курсовые и дипломные работы,
студенческая научная и специальная деятельность, которая орга-
низуется в сотрудничестве с организацией Социалистического
Союза Молодежи, на факультете, система студенческих научных
рабочих сил на отдельных кафедрах, участие студентов в побочной
хозяйственной деятельности и др. Факультет приобрел хороший
долговременный опыт касающийся таких форм обучения, при кото-
рых проявляется активный и творческий подход студентов. При
обучении также широко использовались индивидуальные планы,
отчасти для особенно талантливых студентов (именно по мате-
матике), отчасти для подготовки инженеров но специальным инже-
нерным наукам или для подготовки инженеров в новых развива-
ющихся областях науки и техники, а именно для нужд практики.

Этот опыт возможно было использовать при государственной пере-
стройке обучения во втузах, целью которой в духе постановления
1л-оп» Съезда Коммунистической Партии Чехословакии является
подготовка квалифицированных и политически сознательных
граждан-пкенертов для постройки развитого социалистического
общества.

По новым учебным планам воспитывает факультет инженеров по
четырем инженерным специальностям, л именно: физико-инженер-

28 ное дело, ядерное инженерное дело, ядерная химия и математико-



-инженерное .чело. Обучение по всем сиецтмьност.чм продолжается
ият1. лет и оно — исключай ядерную химию — проходит Г) семес-
тров на общих курсах или и общих практических занятиях.

И обучении на :>тнх первых курсах подчеркивается прежде всего
глубокая подготовка » облтти математики, лкенериментальнон
н теоретический физики, общественных наук, знание иностранных
языков, принимая во BiiiiMairiie методику научной работы. Начиная
с шестого семестра, студенты включаются в рабочие группы от-
дельных кафедр но разным специальностям. Факультет все время
уделял и уделяет большое внимание методическим и дидактичес-
ким проблемам обучения на основных курсах, с целью максимально
облегчить переход из средней школы во вту.ч (здесь опять оправдал
себя традиционный подготовительный курс для студентов первого
курса) и понизить процент неуспевающих студентов, соблюдал
в то время относительно высокие требовании.

Научно-исследовательской деятельности, направленной как на
проблемы основного исследовании, так ir на актуальную помощь
практике, придается на факультете чрезвычайное значение. На
основе приблизительно 100 (100 рабочих часов, отработанных еже-
годно над научно-исследовательскими задачами (ire включая в то
работы на основе договоров но побочной хозяйственной деятель-
ности) факультет.представляет собой одновременно исследователь-
ский институт с более чем JiO научными работниками. Соединение
научной и педагогически!! деятельности предоставляет факуль-
тету ряд вожмозноетен, как напр. привлечение студентов к научной
работе, развитая система воспитании молодых научных сотрудни-
ков и система научных стажей, организация постградуального
обучения и семинаров с участием специалистов из промышлен-
ности, систематические контакты с выпускниками факультета
и другие.

Большое внимание уделяется тоже усовершенствованию управле-
ния и организации исследовательских работ, включая аспекты
ЭКОНОМИЧНОСТИ л эффективности. Основой здесь является решение
задач, поставленных пятилетний планом, где факультет выполняет
также функцию координатора трех основных задач. И дальнейшем
факультет на основе заключенных договоров развивает узкое со-
трудничество с многими заводами, исследовательскими институ-
тами и ре.чортными организациями, какими напр. являются заводы
Шкода Пльзень, завод ЧКД-Нолупронодннки, Тесла. .Машино-

29 строительные заводы Модржаны. Атомные электростанции в Я ел on-



еких Гюгуницах и Дукованах. Институт Ядерного Исследования
в Ржежи, многие заводы ЧАИ н другие.

Пол мной вклад дли педагогической н научной деятельности факуль-
тета представляет собой также международное сотрудничестве»
прежде всего с вузами и научно-исследовательскими институтами
СССР и стран социалистического лагеря. Традиционными уже
стали взаимные отношения сотрудников факультета с Объединен^
ным, Институтом Ядерных Исследований в Дубне, которые укрепи-
лись и тем, что профессор факультета Ч. Шнмане работал несколько
лет заместителем директора Института. Большинство студентов
имеет возможность познакомиться во время учебы с жизнью
и работой в вузах и научных учреждениях за границей, чаще всего
посредством заграничной практики в Ленинградском Политехни-
ческом Институте, в Московском Энергетическом Институте,
а также в Высшем Техническом Институте в Пудаиесте н в Техни-
ческом Университете в городе Дрезден.

С времени своего основания, когда работа учителей, студентов
и других работников факультета совершалась в трудных и прови-
зорных условиях и затруднения преодолевались самоотвержен-
ностью и энтузиазмом, факультет прошел длинный и успешный
путь. Паше социалистическое общество помогло факультету по-
степенно создать материальные и кадровые условия, построить
современную экспериментальную базу и посредством сооружения
комплекса математичееко-физического учебного заведения решить
также важный вопрос пространственного обеспечения все более
требовательных исследовательских и педагогических задач.

Но время 25-летнего юбилея своего существования факультет не-
устанно является молодым училищем, которое постоянно разви-
вается и старается содействовать в максимальной степени под-
готовке? молодого поколения с целью исполнения больших перспек-
тивных задач социалистического строительства в нашей стране.

Доц. ним. Иван Штолл, к. м. ф. наук
Некап ФЯФН
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25 YEARS OF THE FACULTY OF NUCLEAR SCIENCE
AND PHYSICAL ENGINEERING OF THE CZECH
TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE

The moment of commemorating the anniversary of the liberation of our
Republic by the Soviet Army is traditionally also a moment when we
are reminded of another anniversary, ten years junior, which has come
to mean the beginning of an era in the peaceful uses of nuclear energy
and nuclear science know-how in Czechoslovakia. Both anniversaries
are closely linked, because it was only thanks to the selfless support of
the Soviet Union, which in the year 1955 offered Czechoslovakia un-
precedented help in the area of nuclear physics and technology and
thanks to the pioneering success of Soviet science that Czechoslovakia
has been able to develop its own nuclear programme based on the ex-
ploitation of our mineral resources. The nuclear programme, however,
is not limited only to the area of power-supplies; it encompasses also
basic research in nuclear and theoretical physics, the development of
electronics, control and computer techniques, research into new mate-
rials, the application of radioisotopes and radiochemical processes in
industry and other spheres of the national economy. It has not been,
however, only the nuclear sciences, which in the course of the past de-
cades have gone through a period of rapid progress but also other areas
in the physical sicences, as for example quantum electronics and laser
techniques, plasma physics, solid state physics especially of semicon-
ductors which all have found application in industry and have become
the cornerstone of new techniques and a new revolution in technology
and production.

It has been this historical development which has brought about the
urgent problem of formulating the training aims for qualified technical-
professional and scientific-research personnel and which has led to the
establishment of the present-day Faculty of Nuclear Science and Physic-
al Engineering of the Czech Technical University in Prague. The
Faculty of Nuclear Science and Physical Engineering was established
in compliance with a decision of the government dated August 26,
1955; in the autumn of the same year the first classes were held. It was
Professor František Běhounek, the late member of the Academy of
Sciences, Professor Václav Petržilka, the corresponding member of the
Czechoslovak Academy of Sciences, and the Academician Bohumil
Kvasil who laid the foundations of the Faculty and formulated its guid-
ing principles. So it happened that for the first time in this country
specialists in natural sciences of the Charles University came to work
together with engineers in one Faculty and who, in a common effort,
have been training young experts in physics and nuclear sicences to
become engineers.

32 The Faculty, which originally formed part of the Charles University,



under the name of the Faculty of Technical and Nuclear Physics, be-
came later, in the year 1959 the fourth faculty of the Czech Technical
University. In a common endeavour together with the other faculties it
contributes to the training of engineering specialists in basic and applied
research, the development and running of industry wherever new disco-
veries in physics, mathematics and nuclear sciences are applied.

Every ye£.r the faculty enroles between 100 and 120 grammar school
students as full-time students and the total number of students of the
faculty stands at around 400. In the past 25 years of its existence the
faculty has trained over fourteen hundred graduates who find very good
positions both in the running of our nuclear power stations and in
research, development, industry, the health services and numerous
other executive posts.

In connection with intensive scientific and research work of individual
departments and in cooperation with other research institutes the faculty
makes it possible for a limited number of students to participate in
various forms of scientific team work and at the same time puts into
practice the ideas of both individual and group training. This is being
done by means of research, term projects and diploma theses and through
students scientific and technical work organized in cooperation with
the Faculty Organization of the Union of Socialist Youth, through a
system of auxiliary scientific work (carried out by students.) and by
making it possible for students to participate in remunerated research
and development work undertaken for other sectors of the national
industry, etc. The faculty has gained invaluable experience in training
methods which envisage active and creative approach by the students
themselves. The same is true of individual training and study program-
mes available especially for unusually gifted students (mainly in
mathematics) and of the preparation of specialists working on the
borderline between diverse scientific disciplines which our industry
needs.

All this experience could be put to good use in the latest reform of
university studies, which, in accordance with the spirit of the Resolu-
tions of the Fifteenth Congress of the Communist Party of Czechoslo-
vakia has as its aim the preparation of highly qualified specialists who
as citizens are politically mature and will work in the building of a highly
developed socialist society. According to the new curricula the faculty
trains engineers in four special technical fields, which are physical
engineering, nuclear engineering, nuclear chemistry engineering, and

33 mathematical engineering. The study of all these fields lasts five years.



Dávkování
radioaktivního
roztoku

34

Except nuclear chemical engineering education is common in the first
five terms.

In the basic course emphasis is laid on a thorrough preparation in mathe-
matics, experimental as well as theoretical physics, social sciences and
modern languages with regard to the methods of scientific work.
Starting with the sixth term the students are divided into working
groups supervised by specialized departments. The faculty has devoted
and is still devoting much effort to methodical and didactic problems
of the basic course with the aim to enable a smooth transition from the
grammar school to the university level (a traditional preparatory course
for the first-year students proved to be of great value) and to reduce
the percentage of the students drop-out, maintaining at the same rime
relatively high requirements.

The faculty pays much attention and importance to the scientific and
research work related to both the basic research and the necessary as-
sistance to industry. With its roughly 100,000 hours spent on scientific
projects per year (not including the work performed on the basis of
contracts on extra remunerated research and development work under-
taken for other sectors of the national industry) the faculty represents
at the same rime a research institute with more than 50 scientific
workers. The combination of scientific work and teaching provides the
faculty with a great number of possibilities such as involving students
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into scientific work, a developed system of training young scientific
workers, and research students, the organization of post-graduate stud-
ies and seminars with the participation of experts coming from the
industry, regular contacts with graduates, and so on.

Great attention is paid to the improvement of management and organiz-
ation of research work, including the aspects of economy and effective-
ness. Problems set up by the Five Year Plan form the basis of the activi-
ties where the faculty acts as the coordinator of the there main projects.
The laculty further closely cooperates with many factories, research
institutes and ministry-sponsored organizations such as Škoda Works,
Plzeň; ČKD Semiconductors; Tesla; Machinery Works, Modřany:
Atomic Power Plants at Jaslovské Bohunice and Dukovany; the Insti-
tute of Nuclear Research at Řež, a number of institutes of the Czecho-
slovak Academy of Sciences, etc. on the basis of contracts.

A great contribution to the pedagogical and scientific activity of the
faculty represents the international cooperation particularly with
universities and research institutes in the USSR and other socialist
countries. The mutual relations of the faculty staff with the United In-
stitute of Nuclear Research at Dubna, USSR, have become traditional
and been strengthened by the fact that Professor Šimáně had been act-
ing as deputy director of this Institute for several years. During their
studies most students have the opportunity of getting acquainted with
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the life and the work at the faculties and scientific institutes abroad.
Most frequently this occurs during their practical training abroad, e.g.
at the Leningrad Polytechincal Institute and the Moscow Institute of
Energy, but also at the Technical Universities in Budapest and Dres-
den.

Since its foundation, when the work of teachers, students, and the
workers of the faculty had been carried out under difficult and pro-
visional conditions and difficulties were overcome thanks to their de-
votion and enthusiasm, the faculty has gone through a long and success-
ful path. Owing to the ever increasing research and teaching duties,
our socialist society has assisted the faculty creating gradually the
material and personnel conditions, establishing a modern experimental
basis and solving the urgent problem of the lack of space by building
the Mathematical and Physical Institute.

On the occasion of celebrating its 25th anniversary the faculty has al-
ways been and remained a young school, which is constantly developing
and which attempts to contribute as much as possible to the education
of the young generation for the great prospective tasks of building
socialism in our country.

Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.
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PEDAGOGICKÁ PRÁCE NA FJFI

Přímý podnět k založení fakulty technické a jaderné fyziky při Univer-
zitě Karlově vyplynul z koncepce rozvoje československé jaderné ener-
getiky. Přitom již v této době byl předvídán rozvoj a možnosti aplikací
někrerých dalších disciplin shrnovaných pod názvem technické fyziky.
V prvním období byly proto vypracovány učební plány oborů technická
fyzika, jaderné inženýrství a jaderná chemie; jaderné inženýrství zahr-
novalo přitom jak energetický, tak i elektronický aspekt (řídící a regu-
lační techniku). Toto členění vycházelo z okamžitých potřeb našeho
národního hospodářství i z předpokládaného perspektivního rozvoje.

Ve své pedagogické činnosti musela fakulta od samého počátku překo-
návat značné potíže dané na jedné straně nedostatečným technickým,
prostorovým a kádrovým vybavením, a na druhé straně náročnými
pedagogickými úkoly. Vedle výuky vlastních posluchačů se fakulta in-
tenzívně podílela i na studiu postgraduálním a rekvalifikačním a pod-
statně přispěla k přípravě základních kádrů, které se podílely na budo-
vání naší jaderné energetiky.

Fakulta ve svých počátcích navazovala na výuku na matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a vzhledem k řadě společných
pedagogických i vědeckovýzkumných problémů s touto fakultou stále
úzce spolupracuje. V roce 1968 byly z fakulty (která byla od r. 1959
převedena na České vysoké učeni technické v Praze) vyčleněny specia-
lizace a katedry vyhraněně přírodovědného, univerzitního zaměřeni
(teoretická a jaderná fyzika). Přitom došlo k úpravě studijních oborů,
které se členily na jaderné inženýrství (teorie a technika jaderných re-
aktorů, termomechanika jaderných zařízení, materiály pro jadernou
energetiku, jaderná energetika), dozimetrii ionizujícího záření a použiti
radionuklidů, jadernou chemii a fyzikální inženýrství (stavba a vlastnosti
materiálů, inženýrství pevných látek, fyzikální elektronika). Dalším
vývojem došlo k vymezení pouze na dva širší studijní obory, a to fyzi-
kální inženýrství a jaderné obory se třemi specializacemi: dozimetrie
a aplikace ionizujícího záření, teorie a technika jaderných reaktorů,
jaderně chemické inženýrství.

Nová oborová nomenklatura, která byla zavedena v souvislosti s pře-
stavbou vysokoškolského studia od školního roku 1976/77, je tvořena
čtyřmi obory tak, že vedle fyzikálního inženýrství a jaderného inženýr-
ství bylo vyčleněno jaderně chemické inženýrství jako zvláštní obor
a doplněno matematické inženýrství, které navázalo na individuální
výuku matematiky nadaných studentů.

Konzola počítače ^ duchu nové vysokoškolské přestavby byla provedena redukce hodin
HP 21 učebního plánu, především v nižších ročnicích a posílena složka cvičeni,



seminářů a dalších aktivních forem výuky. Zároveň vedeni fakulty usi-
lovalo o maximální sblížení jednotlivých oborů na fakultě, posíleni spo-
lečného základu a také humanitních předmětů v inženýrské výuce.

Studenti se již od 3. ročníku podílejí společně s pedagogickými a vědec-
kými pracovníky kateder na řešení výzkumných úkolů v rámci hodin
učebního plánu. Příprava k tvůrčí vědecké práci se však nemůže ome-
zovat pouze na dobu vymezenou rozvrhem a studenti aktivně využívají
i dalších forem, jako je studentská vědecká a odborná činnost, systém
pomocných vědeckých sil na katedrách a další.

Mimo vlastní pedagogický proces jsou v učebním plánu zabudovány
i praxe studentů, a to po třech týdnech ve 3. a 4. ročníku. Praxe se
uskutečňují nejen na katedrách, ale i na vybraných pracovištích ústavů
ČSAV, resortních ústavů a v různých provozech. Mimo uvedené praxe
se vybraným studentům umožňují i praxe zahraniční, především
v SSSR na základě mezistátních dohod.

Fakulta spolu se společenskými organizacemi, především FO SSM, se
intenzivně zabývá otázkou efektivnosti a kontroly pedagogického studia.
Tato péče počíná již v průběhu přijímacího řízení a přípravného kursu,
kdy jde o to, co nejvíce usnadnit přechod od středoškolského k vysoko-
školskému způsobu studia. Studentům prvního ročníku je poskytována
pomoc ve studiu formou konzultací, pohovorů apod. tak, aby si mohli
vytvořit optimální studijní režim nezbytný ke zvládnutí teoreticky ná-
ročné látky.

Hlavním cílem pedagogického procesu na fakultě je spojit v harmo-
nické jednotě všechny tři stránky výchovného působení při vlastní pe-
dagogické činnosti, zapojeni do vědeckovýzkumné práce a společenské
angažovanosti, jak to odpovídá odbornému a morálně politickému pro-
filu absolventa, příslušníka socialistické vědeckotechnické inteligence,
dobře připraveného k řešeni náročných úkolů výstavby rozvinuté socia-
listické společnosti.

Doc. Ing. Ivan Štolh CSc.
Doc. Ing. Josef Šeda, DrSc.



SPOLEČENSKOPOLITICKÁ ČINNOST NA FJFI

Díváme-li se dnes na uplynulých 25 let od založení fakulty, je třeba oce-
nit nejen onu část činnosti, explicitně vyjádřenou v samotném názvu
fakulty a oborech na ní pěstovaných, ale i práci vykonanou v rámci
společenskopolitické aktivity.

Na nově založené, nejmladší fakultě UK a později ČVUT, se vytvořil
kolektiv převážně mladých učitelů, kteří měli možnost najit vzhledem
k věkovému složení bezprostřednější cestu ke studentům. S léty fakulta
přibírala učitele z řad vlastních absolventů. Tak se postupně vytvořil
kolektiv pracovníků, jehož jádro se i v současné době podílí převážnou
měrou jak na odborné, tak i společenskopolitické práci fakulty.

Základním úkolem v oblasti společenskopolitické činnosti je výchova
odborníků nového typu — odborníků, kteří spojují ve svém vzdělání
hluboké znalosti matematiky a fyziky s inženýrským citem pro realizaci
a aplikaci v technické praxi a zároveň socialisticky uvědomělých inže-
nýrských kádrů.

Při hledáni nových forem výchovy, jež by odpovídaly nově vznikajícím
požadavkům, vycházelo se z principu jednoty výuky, vědeckovýzkumné
a společenskopolitické práce v podmínkách fakulty našeho typu. Během
uplynulých let se ukázalo, že aktivní, samostatná práce při řešení kon-
krétních společensky závažných úkolů je nejlepší formou jak výchovy
k tvůrčí činnosti, tak i vytváření společenské spoluzodpovědnosti za
výsledky své odborné činnosti.

Při rozpracováni konkrétních závěrů pro výchovnou a pedagogickou
činnost jsme vycházeli ze závěrů XV. sjezdu KSČ a usnesení ÚV KSČ,
jež se týkají činnosti vysokých škol, aplikovaných na konkrétní podmínky
naší fakulty. Vyjádřením toho jsou cyklické a roční plány komunistické
výchovy, ve kterých je obsažena celková výchovná, společenskovědní
a výuková problematika během celého studia, na níž se kromě učitelů
fakulty a pracovníků UML ČVUT aktivně podílejí vedle stranické
organizace i SSM, ROH, SČSP a ČVTS.

Fakultní organizace socialistického svazu mládeže patři už řadu let
k nejaktivnějším organizacím na obvodě v Praze 1, kde je soustředěno
nejvíce vysokých škol. Jeho činnost se projevuje především v oblasti
studijní. Pro vyřešení studijních potíži v prvních ročnících zabezpečuje
konzultační činnost zvláštního střediska pro „prvňáky", organizuje sou-
těže o nejlepší studijní skupinu, přispívá k přípravě i samotnému prů-
běhu pedagogických konferenci týkajících se studijní problematiky,

41 pomáhá při přijímacích pohovorech apod. V kulturní a sportovní oblasti
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organizuje různé zájmové kroužky, pořádá společné návštěvy divadel-
ních a jiných představeni, účastni se celopražských přehlídkových umě-
leckých akcí, každoročně vítá nové studenty na tradiční „Bažantriku-
laci", aktivně se podílí na organizování šachových a volejbalových tur-
najů, soutěží ve stolním tenisu a minifotbalu, zapisuje účast na Běh
s Demidovičem, Běhu Petřínem, na turnajích v plavání, dálkových
pochodech a jiných podobných soutěžích.

Každý student-svazák velmi dobře vi, že je třeba přispět svým pracov-
ním úsilím k různým akcím po celé republice v rámci brigádnické čin-
nosti nebo letní aktivity. Na každého svazáka připadá v průběhu ročně
minimálně 30 hodin, nepočítaje v to i různé jiné akce v rámci řízené
aktivity, jako součásti pedagogického procesu.

Významná je rovněž účast studentů ve vědecké a odborné činnosti.
Řada studentů předkládá práce, jež získávají nejvyšší ocenění i v celo-
státních kolech.

Zájem studentů není však pouze o přírodovědné obory. Aktivní účast na
studentských vědeckých konferencích se společenskovědní tématikou je
procentuálně zdaleka největší na celém ČVUT. Studenti jsou od začátku
výuky společenských věd vedeni k tomu, že pro úspěšnou činnost i ve
svém oboru už nestačí úzké odborné vzdělání, neboť rozhodování



v budoucích funkcích bude vyžadovat všestranný rozhled, založený na
širokých vědomostech nejen exaktních věd, ale i disciplin humanitního
zaměření. Realizace těchto zásad v praxi je hlavním obsahem komunis-
tické výchovy, která sleduje nejen vysokou odbornou připravenost pro
výkon povolání, ale i společenskopolitické kvality absolventa s vysokými
mravními a pracovními kvalitami, absolventa všestranně vzdělaného
a politicky vyspělého.

Rovněž organizace ROH se aktivně podílí na realizaci plánu komunis-
tické výchovy. Účast na obsahové a metodické přestavbě studia je za-
jištěna v rámci rozvoje pracovní iniciativy organizováním spolupráce
s průmyslem a výzkumnými pracovišti tak, aby byly vytvořeny podmín-
ky pro samostatnou práci studentů a dále pomocí při vedení studentské
vědecké odborné činnosti. Souhrn všech dílčích závazků je obsažen
v komplexním socialistickém závazku ZO ROH k realizaci přestavby
studia. Někteří zaměstnanci obdrželi sovětská odborářská vyznamenání
nebo se zúčastní soutěže o stříbrný odznak BSP. Neméně důležitou je
i činnost, kterou se ZO ROH podílí na realizaci podmínek pro bezpeč-
nost práce a ochranu zdraví, práce v oblasti sportovní a kulturní a re-
kreační, kde pravidelně organizuje výběrové zahraniční, domácí letní
a zimní i dětské rekreace.

Práce odbočky SČSP se soustřeďuje hlavně na oblast politickovýchovnou
a kulturní, podílí se na organizaci besed se zakládajícími členy strany
a účastníky Velké vlastenecké války anebo se sovětskými odborníky.
V rámci kulturních akcí organizuje SČSP společné návštěvy divadel-
ních, filmových a hudebních představení, jakož i návštěvy sovětských
výstav.
Všechny masové organizace usilují spolu s vedením fakulty, aby se stu-
denti během svého pobytu na fakultě formovali v duchu vysokých
nároků na odborné kvality, mravní a pracovní zásady tak, aby ze školy
odcházeíi socialismu oddaní odborníci, kteří zítra budou spolurozhodo-
vat o budoucnosti své země.

Prof. Ing. Ciojko I.O>!ČÍV\ CS\.



VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST NA FJFI

Posláním fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, jak již napovídá název,
je vychovávat především inženýry-odborníky pro výzkum v jaderných
a fyzikálně inženýrských i matematicko inženýrských oborech. Aby
fakulta mohla tento úkol plnit, musí pedagogičtí pracovnici tvůrčím
způsobem přispívat k rozvoji svých vědních oborů a systematicky
a soustavně rozvíjet výzkumnou činnost a zúčastnit se řešení úkolů stát-
ního plánu výzkumu. Učitel fakulty typu FJFI, která sleduje interdis-
ciplinární nové a perspektivní obory, musí být špičkovým vědeckým
pracovníkem svého oboru s bohatými zkušenostmi a hlubokými zna-
lostmi, má-lí být schopen studentům v rámci výuky vyložit problémy
současné vědy: toto je podmíněno aktivní účastí ve výzkumné oblasti,
aby neztrácel kontakt se světovým vývojem. To je zvlášť důležité při
současné explozi informací vědních oborů technických a přírodních
věd, kde se ročně publikuje více než 5.000.000 článků v odborných
časopisech a kde objem informací a poznatků se zdvojnásobuje každých
8 až 10 let. Nutnost vědeckovýzkumné činnosti fakulty vyplývá též
z usneseni a závěrů XV. sjezdu KSČ a plenárních zasedání ÚV KSČ
o vědeckotechnickém rozvoji, o výchově mladé generace, o rozvoji čs.
strojírenství a hutnictví, a především ze závěrů 11. plenárního zasedáni
Ú V KSČ, které se konalo na jaře 1978. To znamená, že je třeba ještě
těsnějšího navazování vědeckovýzkumné a pedagogické práce podle
potřeb našeho národního hospodářství, jakož i prohlubování spolupráce
s průmyslovými závody.

Podle pokynů ministerstva školství ČSR má být věnována jedna třetina
kapacity vysokoškolského učitele vědeckovýzkumné činnosti, tj. tolik
jako pedagogické činnosti. S ohledem na to, že učitelský sbor fakulty je
tvořen vybranými kádry špičkových odborníků širokého zaměření, sou-
střeďuje se takto velká pracovní kapacita pro řešení náročných vědecko-
výzkumných úkolů rovnající se kapacitě velkého výzkumného ústavu.
Skutečnost, že učitelé jsou rozptylováni od soustavné výzkumné čin-
nosti řadou jiných úkolů během doby výuky, je vyvážena možnosti
nerušené práce v mezisemestrálním období a osobním zanícením pro
svůj obor, pro který vysokoškolský učitel obětuje mnoho svého volného
času. K tomu přispívá možnost výměny zkušeností a vytříbení názorů
v diskusích s kolegy a určitá volnost ve výběru témat práce podle opti-
málních osobních možností.

Pokud jde o rozsah vědeckovýzkumné kapacity FJFI, existují 2 základní
katedry pro matematiku a fyziku a 7 kateder specializovaných, včetně
katedry jazyků. Tak jak se dostavěly jednotlivé katedry, vzrostla inten-
zita a účinnost vědeckovýzkumné činnosti, zejména během 5. a 6. pěti-
letého plánu. V současné době, tj. v roce 1978, působí na FJFI 77 učitelů

44 zapojených do vědeckovýzkumné činnosti, z toho 6 řádných a 3 mimo-



fádní profesoři, 19 docentů, 24 odborných asistentů s vědeckou a 23
asistentů bez vědecké hodnosti. Dále je na fakultě 20 vědeckých pracov-
níků a 35 odborných a technických pracovníků zařazených do vědecko-
výzkumné základny. Mimo to je na fakultě ještě 38 odborných a tech-
nických pracovníků odměňovaných podle platového systému pro pra-
covníky vědeckých pracovišť. Celková kapacita uvedených kategorií
pracovníků představuje hodnotu asi 170.000 hodin ročně. K tomu je
nutno přičítat ještě pracovní výkon vědeckých aspirantů, stážistů, stu-
dentů pracujících jako pomocné vědecké síly a řešících diplomové
práce, což představuje dalších 10.000 hodin ročně. Celkově se tedy
kapacita rovná pracovní účinnosti výzkumného ústavu o počtu 100 vě-
deckých pracovníků.

Přes značnou různorodost vědeckého zaměření učitelů se podařilo ome-
zit počet malých úkolů a vytvořit pracovní kolektivy s větší kapacitou,
aby počet řešených úkolů byl zmenšen a efektivnost výzkumné činnosti
rostla. Byla snaha centrálně řídit výzkum a zaměřovat se na řešení zá-
važných větších úkolů v návaznosti na státní plán výzkumu základní
(A) a aplikační (K). Tak v roce 1978 v druhé polovině 6. pětiletého
plánu se řešilo:

a) V plánu úkolů základního výzkumu „A" celkem 16 úkolů; přitom
byla fakulta zároveň koordinátorem 2 hlavních úkolů, a to

1-2-5 „Laserové vysokoteplotní plazma" (koordinátorem byl akade-
mik B. Kvasil).

III-3-3 „Kvantová elektronika" (koordinátorem byl Ing. K. Hamal,
CSc).

b) Ve státním plánu technického rozvoje „ K " celkem 16 úkolů.
c) Ve státním plánu zvláštních úkolů „ Z " celkem 11 úkolů. Fakulta

byla koordinátorem 2 hlavních úkolů, a to
Z-333-005 „Základní výzkum fyzikální problematiky speciální do-

zimetrie" (koordinátorem byl doc. Ing. J. Šeda, DrSc).
Z-333-006 „Separace izotopů" (koordinátorem byl prof. RNDr. J.

Cabicar, CSc).

Průměrný počet 4000 až 5000 hodin na úkol ročně odpovídá asi 6—7
pracovníkům a představuje poměrně dobrý kompromis mezi požadav-
kem koncentrace sil na menši počet důležitějších úkolů a využívání
pestrosti zaměření jednotlivých učitelů. Aby pracovní kolektiv byl
účinný, nesmi být počet jeho členů příliš malý, na druhé straně je zvět-
šováni kolektivu rad určitý počet výzkumných pracovníků nevýhodný,
protože tvůrčí práci pak vykonává jen omezený počet pracovníků.
Spíše záleží na správné skladbě a dělbě práce, na správném zaměřeni

45 činnosti a na dobré spolupráci uvnitř kolektivu.



Prototyp iontového
zdroje pro
odprašovaní

Všimněme si nyní některých hlavních směrů práce vědeckovýzkumné
činnosti fakulty.

Ačkoliv pedagogické zatížení základních kateder matematiky a fyziky
je veími vysoké, nacházejí jejich učitelé ještě čas, aby se zúčastnili
vědeckovýzkumné činnosti, především ve formě spoluúčasti na řešení
dílčích úkolů ostatních profilových kateder. Zaměření katedry fyziky
pod vedením doc. Ing. I. Štolla, CSc. se koncentruje postupně na pro-
blematiku interakce látky a zářeni především v oblasti kvantové a ne-
lineární optiky a fyzikálních aplikací laserové techniky. V oblasti teore-
tické fyziky se učitelé katedry zabývají některými problémy obecné
teorie relativity, použitím teorie grup v kvantové teorii pole a otázkami
teorie elementárních částic. Plně se využívají možnosti experimentální
práce na unikátních zařízeních ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů
v Dubne a v CERNU. Zvláště plodná je práce na komplexně řešeném
problému SPIN, prováděném v Laboratoři jaderných problémů
v SÚJV v Dubne. Cílem tohoto programu je měřeni radioaktivních
orientovaných atomových jader při teplotách kolem 20 mK.
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Mikrovlnný
generátor v pásmu
X (9 GHz)
s Gunnovou diodou
na MIO substrátu
(výkon 200 mW)
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Jaderné obory jsou zastoupeny třemi katedrami. Na katedře užité ja-
derné fyziky pod vedením doc. Ing. P. Otčenáška, CSc. je výzkum
experimentální reaktorové fyziky zaměřen především na modelování
neutronových polí ke studiu palivových mříží. Ke studiu hustých
reaktorových mříži s palivovými proutky a těžkou vodou slouží expo-
nenciální soubor ŠR-OB, vyrobený pro FJFI Závodem jaderných
elektráren Škoda Plzeň. Zajímavou a užitečnou aplikací neutronového
záření je studium textur a výzkum krystalických a magnetických struk-
tur pevných látek pomocí neutronové difraktografie; pro tento účel byl
postaven neutronový difraktometr, který pracuje u jaderného reaktoru
v ÚJV v Řeži.

V současné době se usiluje o realizaci projektu prstencového reaktoru
pro školící a výzkumné účely. Ve spolupráci se SÚJV v Dubne staví
prof. Šimáně mikrotron, který umožní celou řadu důležitých experimen-
tů s vysokoenergetickým zářením velké intenzity.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, založená akademikem
F. Běhounkem a vedená doc. Ing. J. Šedou, DrSc, rozvinula bohatou



Měrné zařízeni pro
studium difúze
s užitím
radioaktivních
indikátorů
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výzkumnou činnost s cílem vyvinout nové systémy osobní a ochranné
havarijní dozimetrie, zejména pro atomové elektrárny a zkoumat po-
užitelnost dozimetrických přístrojů v oblasti směsných polí n-gama.
Z výsledků lze uvést křemíkovou dozimetrickou diodu pro rychlé
neutrony, která byla vyvinuta na katedře inženýrství pevných látek
a kompletována po stránce dozimetrické na katedře dozimetrie za po-
moci zdroje neutronů -v-'Cf. V oblasti teoretického výzkumu je závažné
vyšetření závislosti hustoty proudu zpětně rozptýlených fotonů na ato-
movém čísle Z rozptylujícího materiálu a na energii dopadajícího pri-
márního záření, což je obsahem doktorské disertační práce doc. Šedý.
Otázky dozimetrie pro bezpečnost práce v atomových elektrárnách jsou
řešeny v mezinárodní spolupráci s odbornými pracovišti v NDR a PLR.

Na katedře jaderné chemie, kterou vede prof. RNDr. J. Cabicar, CSc.
po prof. Majerovi, DrSc, jsou vědecké práce zaměřeny na řešení ně-
kterých speciálních úkolů jaderné energetiky, zejména na aplikaci radio-
nuklidů v průmyslu a výzkumu. Práce jsou soustředěny na získání
nových poznatků v separaci nuklidů a toxických prvků, dekontaminaci
odpadních vod a radiochemické analýzy stop; dále na výzkum význam-
ných jaderně chemických procesů s využitím radioaktivních a stabilních
nuklidů; a konečně v radiační chemii zejména s ohledem na radiační
ovlivnění katalýzy. Rozsáhlá činnost se vztahuje též na spolupráci
s ČSKAE, ČSAV, resortními ústavy a ostatními vysokými školami,
dále s obdobnými pracovišti v SSSR a NDR.

V oboru fyzikálního inženýrství rozvíjí další tři katedry rozsáhlou čin-
nost.

Katedra fyzikální elektroniky, vedená akademikem Bohumilém Kvasi-
lem, věnuje celou část své kapacity rozsáhlé a plodné vědeckovýzkumné
činnosti v celé řadě moderních a perspektivních disciplin jako je kvan-
tová radiofyzika, mikroelektronika a fyzika plazmatu.

Kvantová radiofyzika, založená na kvantové mechanice a na kvantové
elektrodynamice, se zabývá studiem principů kvantových zesilovačů
a generátorů zejména optického záření, tj. laserů. V oblasti kvantové
radiofyziky je výzkumná činnost zaměřena na zesilování a generaci
elektromagnetických vln v optické oblasti pro potřeby přenosu a zá-
znamu informací, na realizaci nových systémů kvantových generátorů
a na jejich aplikaci, např. měření polohy družic, výzkumu plazmatu
apod. Byla postavena celá řada různých laserů, počínaje rubínovým
laserem, a v současné době byly realizovány nové systémy kvantových
generátorů jako YAG laser, CO> laser, laditemý laser na organickém





barvivu atd. Další problematika obsahuje měření pikosekundových
impulsů, měření spektrálních charakteristik organických barviv, reali-
zace kontinuálního argonového laseru atd. Mezinárodního ohlasu do-
sáhly výsledky kolektivu katedry pracujího na laserovém měření dru-
žic. V rámci programu INTERKOSMOS bylo postaveno několik
laserových observatoří v Egyptě, na Krymu, v Borové u Poznaně, v La
Pazu (Bolivie), v Kavalúru (Indie) a na Kubě. Tím byla vybudována
základní síť laserových družicových radarů. Byla zkonstruována také
řada laserových vysilačů pro různé potřeby u nás, jako např. pro Astro-
nomický ústav ČSAV, prototyp laserového Ramanova radaru pro měření
znečištění ovzduší atd.

Dále se rozvíjí problematika koherentní optiky a byla vybudována holo-
grafická laboratoř, která se zaměřuje na kontinuální impulsní holografii
a interferometru po aplikaci na diagnostiku plazmatu aj.

V oblasti mikroelektroniky je výzkum zaměřen především na využiti
některých jevů v polovodičích, zejména na Gunnovy diody.

Jako další úspěch je třeba uvést realizaci zařízení pro iontovou implan-
taci, dále práce z oblasti fyziky plazmatu směřující na realizaci vysoko-
teplotního plazmatu v rámci výzkumu iniciace termojaderné reakce
laserem. Mezi hlavní partnery patří Fyzikální ústav ČSAV, Ústav
fyziky plazmatu ČSAV aj., a v zahraničí Fyzikální ústav AV SSSR,
MEI v Moskvě a řada odpovídajících pracovišť v NDR a PLR. Za své
úspěchy členové kolektivu získali */ysoká státní vyznamenání.

Katedra materiálů, vedená akademikem Jaroslavem Němcem, má velmi
bohatou výzkumnou činnost v úzké návaznosti na praxi. Podařilo se
spojit klasickou nauku o materiálu, fyziku deformace a porušováni ma-
teriálu s elastomechanikou, plasticitou a dynamikou na základě teorie
dislokaci.

Další rozvoj vědy mezních stavů těles, zvláště křehké pevnosti, se opíral
o rozvíjeni a aplikaci mechaniky lomu.

Nejdůležitější úsek práce s ohledem na význam pro praxi představuje
rozvoj v oblasti únavové pevnosti. Ukázalo ses že rozhodující pro vy-
stiženi skutečných podmínek je statistická teorie únavy.

Dále se katedra zabývala problémy tečení materiálu za tepla a statickou
únavou při dlouhodobém zatížení za extrémních podmínek, problémy
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v oboru tření a opotřebení a chováním tenkých povrchových vrstev
těles při kontaktním namáhání.

Rozsáhlá spolupráce s průmyslem, zejména se ZVJE Škoda a VHJ ČKD
Praha a také s předními zahraničními pracovišti, jako IMAŠ v SSSR,
svědčí o úspěšné činnosti, která byla oceněna nejvyššími státními vy-
znamenáními.

Katedra inženýrství pevných látek, vedená doc. RNDr. H. Frankem,
CSc. po prof. A. Kochanovské, DrSc, koncentruje vědeckovýzkumnou
činnost na výzkum polovodičových materiálů a na studium zbytkových
poruch plasticky deformovaných polykrystalických materiálů. Úkoly se
úzce opírají o potřebu praxe; tak mj. byla ve spolupráci s ČKD polo-
vodiče a s katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření vyvinuta
křemíková dioda jako dozimetr rychlých neutronů a vypracován postup
dotace monokrystalů pomocí jaderné transmutace křemíku pro Tesla
Rožnov pomocí termických neutronů v jaderném reaktoru ÚJV Řež.
V laboratoři strukturní rfg analýzy byly vypracovány původní metody
měření zbytkového pnutí v odlitcích a výkovcích podle konkrétních
požadavků ČKD Praha, ČKD Blansko, PRAMET Šumperk aj.

V současné době se připravuje plán výzkumu pro 7. pětiletý plán, při-
pravuje se stěhování části fakulty do nově budovaného Matematicko-
fyzikálního učiliště v Tróji a přechází se na novou přestavbu studia.
Spolupráce se závody má vzestupnou tendenci, také mezinárodní spolu-
práce v rámci RVHP se rozšiřuje. Celkově lze pozorovat plynulý vzestup
vědeckovýzkumné činnosti a přechod od extenzivního rozvoje k rozvoji
intenzivnímu, lepší koordinaci úkolů a řízení vědeckovýzkumné činnosti
s těsnější kontrolou efektivnosti práce. Fakulta má dobře sladěné pra-
covní kolektivy, které jsou s to řešit náročné úkoly budoucnosti a přispí-
vají takto k rozvoji národního hospodářství a k vybudování rozvinuté
socialistické společnosti.

Doc. RNDr. Helmar Frank, CSc.



SPOLUPRÁCE FJFI S PRAXÍ

Zaměření činnosti FJFI na zabezpečení pedagogických povinností a ře-
šení vědeckovýzkumných úkolů v těsné návaznosti na společenské po-
třeby je podloženo řadou smluv, dohod o spolupráci i socialistických
závazků. Tím je tvořen legální základ pro přímé navazování užších
styků mezi jednotlivými kolektivy obou smluvních stran a usměrňováno
zaměření spolupráce na hlavní společné cíle. Rámcové smlouvy uzaví-
rané se školami podobného zaměření jako je např. SVŠT v Bratislavě,
s průmyslovými závody jako je ČKD Praha nebo Škoda Plzeň, s vý-
zkumnými ústavy ČSAV a resortů a s jinými organizacemi jako je např.
NVP hl. města Prahy, nabývají konkrétní formy a uvádějí se v život
konkrétními dohodami a dílčími smlouvami. Obsah rámcových smluv
se vztahuje většinou na zabezpečení vzájemné informovanosti o plánu
výchovy specializovaných odborníků, kteří jsou potřební pro danou
organizaci a na konkrétní požadavky vyškolení vhodně zaměřených
absolventů řádného studia nebo speciálně vyškolených vědeckých aspi-
rantů, informovanost o plánu rozvoje vědy a techniky. Vztahuji se dále
na udržování a doplňování znalosti současné vědy formou postgraduál-
ního studia u absolventů, kteří jsou již delší dobu v praxi, na krátkodobé
řešení dílčích problémů pro průmyslové závody podle okamžité potřeby
ve formě hospodářských smluv nebo smluv o vedlejší hospodářské čin-
nosti.

Na druhé straně umožňují smlouvy a dohody o spolupráci získávat in-
formace z různých pracovišť výuky, vědy a techniky vzájemnými ná-
vštěvami, konzultacemi, semináři a přednáškami, studijními pobyty,
stážemi apod. Také materiální pomoc, zejména ze strany průmyslových
závodů poskytováním různých zařízení, výrobků nebo materiálu za
výhodných podmínek, je pro FJFI velice cenná. Konečně umožňuje
spolupráce regulovaná smlouvami vhodné a plánované rozmisťování
absolventů v závodech a ústavech, kde studenti vypracováním diplomo-
vé práce již prokázali svou způsobilost pro řešeni náročných úkolů
v rámci kolektivu, kam mají nastupovat jako zaměstnanci. To znamená,
že studenti mohli být vhodně zaměřeni a specializováni pro úkoly svého
budoucího pracoviště a závody získávají absolventy, kteří jsou již se-
známeni s danou problematikou a neztrácejí čas zapracováním při ná-
stupu do zaměstnání, nýbrž mohou ihned pokračovat v kvalifikované
práci.

Jako příklady lze uvést Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi ČVUT
a ČKD, kde naše fakulta je zapojena na spolupráci zejména s ČKD
kompresory a s ČKD polovodiče, dále Dohodu o spolupráci mezi úse-
kem pro kádrovou a personální práci v n. p. Škoda Plzeň, Závody V. I.

52 Lenina a FJFI, a Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Českými energe-



tickými závody GŘ a ČVUT. Existuje řada smluv a dohod o spolupráci
mezi FJFI a výzkumnými ústavy, zejména UJV Řež, FÚ ČSAV aj.
a mezi FJFI a ONV Praha 6, FJFI a ONV Praha 2 a komplexní socia-
listický závazek FJFI pro NVP Praha.

K osvětlení řešené tématiky pro průmysl v rámci zmíněných smluv lze
uvést např. práce při realizaci první čsl. atomové elektrárny v Jaslov-
ských Bohunicích, spolupráce na velkém tranzitním plynovodu pro
vysoký tlak, spolupráce při řešení velkých kompresorů, měření pnuti
v lopatkách turbin pro velké kompresory, provádění iontové implantace
a měření povrchů metodou SIMS, vývoj katalyzátorů pro tukový prů-
mysl, měření znečištění ovzduší a odpadních vod nebo dokonce řešení
problému oddělování brambor od zeminy radionuklidovými metodami
s uvažovaným využitím na pojízdných sklizňových sTrojích.

Dílčí problémy v průmyslu, které se vyskytují jako nepředvídané a proto
nezaplánované úkoly, je možno řešit formou vedlejší hospodářské čin-
nosti smluvně zakotvené v rámci celkových dohot. Tím se vědeckový-
zkumná kapacita značně rozšiřuje a následkem finančních stimulů se
tyto úkoly řeší v mimopracovní době efektivně a rychle. Tak např.
v roce 1977 bylo odpracováno přes 60.000 hodin a vyfakturována částka
přes 4 milióny Kčs, to znamená zvětšení kapacity asi o jednu třetinu.
Předpokladem pro účast na VHČ je splněni všech základních povinnos-
tí, zejména plný úvazek a úspěšné řešení vědeckovýzkumných úkolů
státního plánu.

Na dokreslení rozsahu spolupráce s průmyslem je třeba se zmínit ješrě
o poradní činnosti pracovníků FJFI, vypracování oponentních a odbor-
ných posudků, studií a expertiz. Velký význam má i poradenská činnost
konzultační, která většinou není ani honorována ani registrována.

Časové sledování rozvoje spolupráce s průmyslem ukazuje stále stoupa-
jící tendenci a znamená ocenění a uznávání odborné úrovně pracovníků
fakulty průmyslem.

Doc. RNDr. Helmar Frank, CSc.



ZAHRANIČNÍ STYKY FJFI

Mezinárodní spolupráce, poznávání předních světových laboratoří a se-
známení se s moderní vědou a technikou, navázáni osobních kontaktů
a výměna zkušeností s předními pracovníky pracujícími na stejné pro-
blematice, účast na mezinárodních sympoziích, konferencích a kongre-
sech, informovat o výsledcích vlastních prací a informovat se o stavu
práce druhých, to jsou nezbytné předpoklady pro zdárný rozvoj vědy
a výzkumu, získání potřebných impulsů pro úspěšnou práci tvůrčích
pracovníků.

Již od samého počátku fakulty se proto rozvíjely zahraniční styky, ze-
jména se zeměmi socialistického tábora a především pak se Sovětským
svazem. Získané zkušenosti, zejména v oboru jaderné fyziky a techniky,
pomohly nové fakultě rychle dosáhnout vysoké moderní úrovně.

Zahraniční styky se realizují několika různými formami. Je tu družební
styk např. s Leningradským polytechnickým institutem, s Technickou
univerzitou v Drážďanech nebo s T U v Budapešti, kde naši posluchači
katedry užité jaderné fyziky mohou využít tamějšiho školního reaktoru
pro cvičení.

Dále existuje možnost vědecké práce na unikátních zařízeních předních
laboratoří formou dlouhodobé stáže. Příkladem je Spojený ústav jader-
ných výzkumů v Dubne, kde velká řada pracovníků fakulty bud1 v sou-
časné době pracuje nebo získala vysokou odbornou kvalifikaci při dlou-
hodobých pobytech účastí na vědeckovýzkumných pracech světové
úrovně. Styky s Dubnou jsou velice intenzivní a umožňují našim aspi-
rantům a vědeckým pracovníkům experimentálně pracovat na zaříze-
ních, která v Československu nejsou k dispozici. Uvádím např. program
SPIN a stavbu mikrotronového zařízení na FJFI za účinné hmotné
i ideové pomoci SÚJV. Obdobně existuje mezinárodni spolupráce
s Fyzikálním institutem AV SSSR v Moskvě při řešeni úkolu „Nové
systémy kvantových generátorů". Další příklad velmi intenzivní
a úspěšné mezinárodni spolupráce je projekt INTERKOSMOS, měřeni
na Velkém oblouku Arktida-Antarktida a na Velkém oblouku východ-
západ, projekt prof. Žongoloviče za spoluúčasti řady ústavů v SSSR,
v PLR a NDR, dále spolupráce se sovětským institutem IMAŠ, zvláště
v oblasti fotoelasticity a v oblasti malocyklické únavy.

Třetí formou zahraničních styků je účast na mezinárodních sympoziích
a konferencích, kde je možná v krátké době velice intenzivní výměna
zkušeností, získávání nejnovějších poznatků a navázáni nebo obnovováni
osobních kontaktů. Konečně je tu možnost uspořádáni tématických

54 zájezdů, která poskytuje většímu počtu účastníků seznamovat se s něko-



lika předními pracovišti a vysokými školami ve spojení s příjemným
turistickým zážitkem. Nechceme opomíjet také bezdevízovou výměnnou
praxi studentů, která již má dlouholetou tradici na FJFI a možnost
studia na obdobné fakultě v zahraničí, jakož i studium zahraničních
studentů u nás.

Vedle vysílání odborníků do zahraničí existuje též reciprocita v přijí-
mání zahraničních hostů na krátký nebo dlouhodobý pobyt. Kniha
návštěv FJFI má mnoho podpisů prominentních vědeckých a pedago-
gických pracovníků ze všech částí světa.

Ožehavá otázka financování zahraničních styků je poněkud zmírněna
možnosti používat prostředků získaných z vedlejší hospodářské činnosti
fakulty, neboť výtěžek z řešení dílčích úkolů pro průmysl mimo nor-
mální plán zůstává zčásti k volné dispozici fakultě.

Během minulé pětiletky bylo vysláno celkem 141 pracovníků fakulty do
lidově demokratických států, 53 do kapitalistických států a 11 do rozvo-
jových zemí. Počet pracovníků přijatých na FJFI byl ještě vyšší. Cel-
kový trend byl silně vzestupný, v roce 1978 je počet vysílání asi 5krát
vyšší než v roce 1977, jak to odpovídá též rozvoji vědeckovýzkumné
činnosti a mezinárodni spolupráce.

Prof. Ing. Gojko Lončar, CSc.
Doc. big. Josef Šeda, DrSc.



STUDENTSKÁ VĚDECKÁ
A ODBORNÁ ČINNOST NA FJFI

Individuální výchova studentů a jejich účast na řešení vědeckovýzkum-
ných úkolů je charakteristickým rysem realizace pedagogického procesu
na FJFI od samého počátku existence fakulty, avšak teprve zavedením
studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) organizované vedením
fakulty a FV SSM byly tyto studentské práce uznávány a doceněny
uspořádáním studentských vědeckých konferencí, kde prezentované
nejlepší práce jsou porotou vybrány a odměňovány.

Studentské vědecké a odborné činnosti na FJFI je věnována velká po-
zornost, protože práce provedené v rámci soutěže o nejlepší studentskou
vědeckou práci vhodně doplňují pedagogický proces a poskytují studen-
tům možnost osvojit si návyky vědecké práce a oživit teoretické znalosti
získané n i přednáškách vlastni tvůrčí prací. Mimoto představuje soutěž
pomoc při řešení dílčích úkolů pro zabezpečení státního plánu výzkumu.

SVOČ je důležitou složkou výchovy studentů na vysokých školách. Do
SVOČ je zahrnována činnost studentských vědeckých kroužků, práce
pomocných vědeckých i pedagogických sil, práce studentů na řešení
výzkumných úkolů a úkolů v rámci VHČ a samostatné studentské vě-
decké a odborné práce, přihlašované do soutěže o nejlepší studentskou
vědeckou práci.

SVOČ na FJFI je řízena radou SVOČ, metodickým a poradním orgá-
nem děkana fakulty a FV SSM.

Vyvrcholením SVOČ za školní rok ie fakultní kolo soutěže o nejlepší
studentskou vědeckou práci. Fakultní kolo soutěže je v současné době
s ohledem na velký počet účastníků a různorodost tématiky rozděleno
do osmi odborných sekcí, pořádaných pod záštitou jednotlivých kateder
FJFI. Je to sekce jaderné chemie, sekce užité jaderné fyziky, sekce dozi-
metrie, sekce fyzikální elektroniky, sekce aplikované fyziky, sekce stavby
a vlastností materiálů, sekce matematiky a sekce společenskovědní pod
záštitou ÚML. Dále probíhala již podruhé soutěž o využívání sovětské
odborné literatury. Navic se pořádá soutěž o nejlepší přednes výsledků
studentské vědecké práce v ruském jazyce pod patronátem katedry
jazyků.

Posluchači o své práci referují. Přednes jednoho příspěvku je časově
omezen na 10 minut a porota hodnotí práci podle objevnosti a vědeckého
přínosu, podle originálnosti a úplnosti řešeni, podle náročnosti, podle
formální a grafické úpravy, podle přednesu a obhajoby závěrů a diskuse.
Nejlepší práce jsou odměňovány cenami, které rozdělí děkan při slav-

56 nostním hodnocení soutěže. Vybrané práce postoupí do celostátní sou-



těže a nejlepší realizace přístrojů atd. jsou poslány na výstavy hnutí
ZENIT a na výstavy studentských práci v Moskvě.

SVOČ má na FJFI bohatou tradici; již v roce 1972 bylo organizováno
první fakultní kolo soutěže společně s F V SSM a vedením fakulty.
Počet účastníků, počet sekcí a kvalita přednesených referátů stoupá
každým rokem, jak vyplývá z připojené tabulky.

rok

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

kolo

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VIL

počet
sekcí

1
1
2
2
3
6
8

počet
soutěžících

8
12
15
22

34-2 zahr.
49
72

13
15
32

počet
referátů

5
9

2 zahr.
- 4 zahr.
• 2 zahr.

47
68

po:
cei

5
5

11
6

14-
16
24-

et

3
2
2

ceny
celostátní
soutčže

1
2
2
4
5
9

V roce 1978 se dostalo FJFI cti uspořádat celostátní kolo soutěže o nej-
lepši studentskou vědeckou práci, které probíhalo v 6 sekcích za účasti
soutěžících ze sedmi vysokých škol v ČSR a SSR.

Poroty mohly konstatovat rostoucí odbornou úroveň prací. Velká část
prací má přímý aplikační výstup a tvoří součást výzkumných úkolů
řešených jak na jednotlivých katedrách, tak přímo v praxi.

Doc. RNDr. Hehnar Frank, CSc.



POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM NA FJFI

Rychlý vědeckotechnický rozvoj národního hospodářství předpokládá
trvalý vzrůst odborné vzdělanosti pracujících. Ministerstva školství
obou našich republik předložila v roce 1976 propracovaný projekt,
důvodovou zprávu a dílčí projekty pod názvem „Další rozvoj českoslo-
venské výchovněvzdělávací soustavy". Dokument stanovil koncepci
všech stupňů výchovně vzdělávacího procesu od mateřských škol až po
školy vysoké. Kromě toho je zde pamatováno i na postgraduální studi-
um, které základní měrou ovlivňují naléhavé potřeby praxe. V dílčím
projektu uvedeného dokumentu se uvádí:

„K vzdělávacím funkcím vysokých škol patří i postgraduální studium,
organizované pro absolventy vysokých škol, kteří jsou již v pracovním
poměru.

Rychlý rozvoj vědy a techniky vyžaduje, aby i vysokoškolsky vzdělaní
pracovníci si soustavně a cílevědomě doplňovali znalosti a rozvíjeli svou
kvalifikaci. Proto je třeba ve spolupráci s resorty, zejména výrobními,
postupně rozvíjet na vysokých školách postgraduální studium jako pev-
nou a neoddělitelnou součást vzdělávací soustavy. Postgraduální studium
organicky navazuje na základní vysokoškolské studium, probíhá podle
schválených učebních plánů a končí závěrečnou zkouškou, jejíž součástí
je obhajoba závěrečné práce. Představuje vyšší úroveň vysokoškolské
přípravy. Druhy a rozsah tohoto studia se určují v souladu s potřebami
sociálněekonomického rozvoje společnosti."

Postgraduální studium lze rozdělit na:
— specializační: jeho úlohou je prohlubovat specializaci a kvalifikaci

absolventů vysokých škol v oboru, který byl předmětem jejich zá-
kladního (pragraduálního) vysokoškolského studia,

— rekvalifikační: zabezpečuje změnu kvalifikace na jiný obor, než jaký
ukončil absolvent vysoké školy v základním studiu,

— inovační: doplňuje poznatky absolventů vysokých škol o nové vědo-
mosti.

Potřeba zavádění postgraduálního studia na všech vysokých školách je
naprosto zřejmá. Ústřední orgány, ústavy a úřady či jednotlivé závody
podávají v souladu se svými plány závazné přihlášky pro své pracovníky
na potřebný typ studia. Schválené kursy jsou materiálně zabezpečeny
z prostředků organizací, pro něž je studium organizováno. Dilka kursů
bývá i vícesemestrová. Závěrečné práce vycházejí z problematiky řešené
na pracovišti, zejména z úkolů státního plánu. Postgraduální studium se
zakončuje závěrečnou zkouškou, která má část písemnou, ústní, případně
i praktickou. Všem, kteří studium úspěšně zakončili, se vydává vysvěd-

58 cení s uvedením oboru a rozsahu studia.



Naše fakulta zajišťuje postgraduální kursy již řadu let. Jejich zaměření
je patrné z následujícího přehledu.

Název

Aplikace samočinných počítačů
a matematických metod
Jaderná energetika
Projektování jaderně energetických
zařízení
Bezpečnost jaderných elektráren
Statistická teorie spolehlivosti
mechanických systémů
Tření, mazání, opotřebení
Materiály pro jadernou techniku
Lomová mechanika a teorie spolehli-
vosti strojů a konstrukcí
Fyzikální metalurgie a mezní stavy
materiálu
Dozimetrie a aplikace ionizujícího
zářeni
In*;nýrství pevných látek
Jai .irná chemie a použití radioizotopů

Celkem

počet
kursů

3
4

3
1

4
1
1

2

1

2
1
4

29

délka
í semestrů)

4
3

3
4

3
3
3

4

2

3
3
3

celkem
absolventů

83
52

32
25

28
16
16

26

12

36
6

54

419

Doc. Ing. Josef Šeda, DrSc.





KATEDRA MATEMATIKY

VEDOUCÍ KATEDRY Prof. RNDr. Alois Apfelbeck, CSc.
UČITELÉ Doc. Ing. Lubomír Ohera, C S c ; Doc. Tibor Záhorský,

prom, mat., C S c ; Emil Humhal, prom. mat., C S c ; Ing. Belomír
Lonek; Eva Domová, prom. mat.; RNDr. Jan Mareš, CSc; Václav
Nejedlý, prom. mat., C S c ; Jiří Pytlíček, prom. mat.; RNDr. Jan
Reitermann, C S c ; RNDr. Vojtěch Rodí; Jana Vondráčková, prom.
mat.; Ing. Leopold Vrána

VĚDEČTÍ A TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Jiří Kafka, prom. fyz.,
C S c ; Ing. Jiřina Losinská; Ing. Eva Stejskalová; Ing. Miroslav Virius

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Libuše Štáralová (sekretářka)

Pedagogická činnost katedry matematiky sleduje tři základní cíle a v sou-
ladu s tím probíhá v několika rovinách. Prvořadým úkolem je výuka
v základním kursu matematiky pro všechny posluchače FJFI. Je čle-
něna do 8 semestrů a její náplň odpovídá rostoucím nárokům na mate-
matickou erudici současného inženýra. Cílem výuky je podat studentům
přehled matematických disciplin, umožnit jim, aby si osvojili moderní
výpočetní metody a uměli je aplikovat v konkrétních úlohách fyziky
a techniky (analýza v reálném a komplexním oboru, algebra, mate-
matická fyzika, numerické metody a programováni).

Souběžně probíhá od 5. semestru počínaje specializovaná výuka v novém
oboru Matematické inženýrství. Zde jde o intenzivní výchovu v aplika-
cích matematiky na inženýrské problémy, zejména o teoretickou kyber-
netiku, statistiku aplikovanou v teorii spolehlivosti, rozbory stochastic-
kých vlastnosti mechanických systémů apod.

V neposlední řadě zajišťují pracovníci katedry matematiky výuku v post-
graduálním studiu, ať jsou to již postgraduální kursy organizované
fakultou nebo skupinová školení aspirantů; dále poskytuje individuální
konzultace při rozsáhlém programu vědecké přípravy aspirantů á stá-
žistů. Zde se již jedná o velmi speciální přednášky s výrazně aplikačním
charakterem zaměřené ke zcela specifickým problémům, jejichž řešeni
vyžaduje často detailní znalost matematického aparátu.

Členové katedry matematiky se kromě pedagogické činnosti věnuji
intenzivně vědecké práci. Tato práce se realizuje formou účasti jednotli-
vých pracovníků na řešeni státních úkolů vědy a výzkumu. Některé
z těchto úkolů se týkaly, resp. týkají teoretického výzkumu v matema-

* tice. Většinou se však jedná o aplikace matematiky v jiných vědních
oborech nebo v technické praxi, a to hlavně prostřednictvím zpracováni

Detail aparatury pro matematické části úkolů, jejichž nositeli jsou jiná fakultní i mimo-
radiolytické štěpení fakultní pracoviště.



Urychlovač pro
implantaci iontů
(maximálrtí energie
140 keV)

Je nemožné zde podat úplný přehled témat úkolů, na jejichž řešení se
katedra matematiky od svého vzniku podílela. Uveďme jen několik
příkladů:

Výzkum numerických metod jako problému optimálního zpracování
daných informaci
Výměna tepla při vysokých teplotách
Automatizace statistických výpočtů
Optimalizace plnostěnných a příhradových nosníků
Aplikace matematické logiky
Fyzika vysokoparametrového plazmatu
Studium numerických metod výpočtu tepelných polí
Fyzika reaktorů V VER 1000

V současné době jsou to:
SPIN
Syntéza mikrovlnných integrovaných obvodů
Teorie struktur
Vlastnosti a vztahy kategorií
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Teorie numerických procesů pro řešení nelineárních úloh fyziky a tech-
niky
Rozpoznávání obrazců
Problémy optimalizace

a dílčí úlohy kateder inženýrství pevných látek, materiálů a dozi-
metrie.

Výsledky vědecké práce pracovníků katedry byly zveřejněny v několika
desítkách publikací v našich i zahraničních odborných časopisech.
Některé z nich získaly ceny v soutěžích organizovaných JČMF. Řada
výsledků byla přednesena a příznivě přijata na mezinárodních konferen-
cích a vědeckých sympoziích.

V návaznosti na vědeckou a pedagogickou činnost pracovníků katedry
se rozviji spolupráce katedry matematiky s mimofakultními organiza-
cemi, zejména s MÚ ČSAV, JČSMF, VMO, SNTL, UTIA a UJE
Jaslovské Bohunice. Někteří členové katedry vedou kroužky matema-
tiky se studenty vybraných pražských gymnázií (Sladkovského nám.,
Budějovické nám.). Potěšitelná je rychle se rozbíhající spolupráce
s výrobními závody, která sleduje především tyto cíle:

1. Členové katedry matematiky řeší problémy vzniklé ve výrobních
závodech (n. p. SLOVNAFT).

2. Katedra matematiky doškoluje zaměstnance vybraných profesí,
a to ve formě aspirantur a postgraduálních kursů (n. p. SLOVNAFT,
SONP .Kladno).

3. Užší kontakt s výrobními závody (praxe posluchačů, účast při
řešeni vědeckovýzkumných úkolů a jiných výrobních problémů) umož-
ňuje katedře matematiky vhodně formovat budoucí profil matematických
inženýrů (n. p. SLOVNAFT, n. p. Kaučuk Kralupy, Atomová elektrár-
na Jaslovské Bohunice, SONP Kladno).

Dosavadní zkušenosti ve výchově matematických inženýrů ukazují, že
zavedeni nového oboru Matematické inženýrství bylo opodstatněné
a ze strany praxe velmi žádoucí. Absolventi tohoto oboru mají velmi
široké možnosti uplatněni. Je to dáno tím, že rozvoj vědeckotechnické
revoluce způsobuje vznik mnohých mezioborových odvětví, kde kla-
sické profese jsou sice velmi žádoucí, ale nepokrývají beze zbytku pří-
slušnou problematiku.

Charakteristickým rysem těchto mezioborových odvětví je, že ve zvý-
šené miře potřebuji poměrně široké spektrum matematických vědomosti,
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techniku. Způsob výchovy matematických inženýrů poskytuje záruku,
že absolventi těmto požadavkům vyhovuji, a jak z praxe zjišťujeme,
jsou vysoce adaptabilní.

Současní absolventi matematického inženýrství se uplatňují v následu-
jících profesích a oblastech lidské činnosti: systémový analytik, systé-
mový inženýr, tvorba programového vybavení počítačů, řízení a auto-
matizace výroby, modelování složitých systémů, optimalizace rozhodo-
váni, spolehlivost inženýrských děl, biomechanika aj.

Prof. RNDr. Alois Apfelbeck, CSc.



KATEDRA FYZIKY

VEDOUCÍ KATEDRY Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.

UČITELÉ Doc. Ing. Zdeněk Janout, C S c ; Doc. Ing. Zdeněk Češpíro,
C S c ; Doc RNDr. Zlatěk Maršák, C S c ; Doc. Ing. Jiří Tolar, C S c ; Ing.
Zdeněk Bryknar, C S c ; RNDr. Eva Havránková; Ing. Stanislava Le-
gová, C S c ; Ing. Ladislav Pína, CSc; Ing. Stanislav Pospíšil; RNDr.
Miloš Uhlíř

VĚDEČTÍ A TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Ján Koníček, prom. fyz.

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Irena Danešová (sekretářka);
Pavel Bednář; Markéta Kouřimská; Růžena Linhartová; Elena Rypa-
rová

Katedra plni především základní úkol výuky fyziky v prvních pěti
semestrech studia. Tato výuka je koncipována tak, aby probíhala na
dostatečně vysoké teoretické úrovni a současně vedla k vypěstování
základních návyků v experimentální práci. V souladu s novými učebními
plány a ve snaze po optimální návaznosti jednotlivých předmětů byla
zvolena následující struktura učebního plánu (podle semestrů):

1

mechanika elektřina a optika a atomová statistická fyzika jaderná
magnetismus fyzika a termodynamika fyzika

experimentálni fyzika
(včoínč fyzikálního praktika)

teoretická fyzika:
nekvantová kvantová

analytická mechanika kvantová mechanika
teorie elektromagnetického

pole

Celkový počet hodin výuky fyziky během pětiletého studia zajišťované
katedrou představuje 495 hodin přednášek a 300 hodin cvičeni a labo-
ratorních prací. Posluchači tak získávají dostatečně široký základ, na
nějž mohou navazovat specializované fyzikálněinženýrské kursy. Pro
posluchače oborů jaderně chemické inženýrství a matematické inženýr-
ství provádí katedra výuku fyziky podle modifikovaných učebních
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Katedra věnuje zvláštní pozornost metodickodidaktickým otázkám,
usiluje o posílení aktivní úlohy studenta při výuce i v laboratoři, moder-
nizaci fyzikálních praktik a ve spolupráci s organizací SSM se snaží
o maximální efektivnost ve studiu fyziky a pomoc posluchačům, přede-
vším formou konzultací. Protože největší část výuky fyziky je soustředě-
na ve druhém ročníku, vykonávají zde učitelé katedry funkce vedoucích
učitelů ročníku a skupin a působí i ve smyslu politickovýchovné a světo-
názorové výchovy v organickém spojení s odbornou výukou.

Katedru tvoří celkem 11 pracovníků, z toho 5 docentů a 8 kandidátů
věd. Katedra má široký a komplexní odborný profil a skládá se ze tří
pracovních skupin: teoretické fyziky, jaderné fyziky a experimentální
fyziky. Těžiště výzkumné tématiky katedry leží jednak v oblasti lasero-
vého plazmatu, kde jsou zkoumány otázky rentgenové spektroskopie
a teorie anomálnich procesů, a dále v jaderné fyzice, kde je výzkum
soubíředěn na mezinárodně koordinovaný program ve spolupráci se
Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubne, zaměřený na zkou-
mání vlastností orientovaných jader (SPIN). Vedle toho řeší učitelé
katedry některé další výzkumné úkoly v oblasti teoretické fyziky,
fyziky pevných látek a jaderné fyziky v součinnosti s výzkumnými
ústavy ČSAV i dalšími zahraničními pracovišti.

Řada výsledků výzkumné činnosti katedry nachází uplatnění v praxi,
jako například studium luminiscenčních vlastností kalomelu, využiti
metod jaderné fyziky v geologickém výzkumu, účast na řešení otázek
technologie implantace iontů do polovodičů, využiti laserové techniky
a další.

Doc. Ing. Ivan Stolí, CSc.

Iontový zdroj
implantátoru





KATEDRA JAZYKŮ

VEDOUCÍ KATEDRY Václav Šimeček

UČITELÉ Irena Dvořáková, prom. fil.; Edita Lhotová, prom. ped.;
Eva Voráčková, M. A.; PhDr. Irena Zýchová

Katedra jazyků pracuje na FJFI jako samostatná katedra. V oblasti
pedagogické zajišťuje povinnou i dobrovolnou výuku jazyků pro poslu-

. chače, aspiranty, asistenty a stážisty fakulty, rovněž tak i pro kádrové
rezervy, přicházející v úvahu pro dlouhodobé působení v zahraničí.
Převážně jde o studium jazyka ruského, anglického a německého; ovšem
z hlediska aprobačniho zastoupení pracovníků je zde možno studovat
i francouzštinu a španělštinu. Pro zahraniční studenty a aspiranty, event,
stážisty pořádá katedra jazykové kursy češtiny.

Povinná výuka jazyků je soustředěna do prvních dvou ročníků. Kromě
povinného jazykového studia existují na FJFI i nejrůznější zájmové
kroužky.

Nejvyšší formou jazykové výuky na katedře jazyků jsou tzv. státnicové
kurzy (?, ruštiny, angličjtiny, němčiny, francouzštiny). Jejich cílem je
připravit posluchače7 ke sloierjí státní všeobecné jazykové zkoušky,
která se skládá na katedře jazyků, a to před komisí, kterou jmenuje

•. děkan'íakuhy.,. "' ,-\

' 'Právě-jak jako katedra jazyků orgáhjzttje, pro jazykové nadané studenty
státiíicíivó kurzy, ták' organizujftrpro.'--f|osíuchaěe, jimž naopak studium
jazyků čmťpotížb!,01|štníkuť2a; a.jjidividuálhi konzultace. Sem patři

á í Jyjéfti^ě"'přísŠfpiSfe studentům i mimořádná péče o po-

t * ' ' , • ;
Katedra lazy&ů-.po.řgdá v járíreľ SVGČ soutěž o nejlepší přednes odbor-
ného referátu .v nčktsrgqéGiztm jazvec v ruštine, angličtině, němčině,

""ti ». " -. *" !- '
Jií iradičnč se, feyji^.-tefc/djeiAT^iř:'iú' katcďřc předmájová beseda se
zahraniCmnii po.slurh|^^ sť'siutícnty, kteří dosáhli nejlepších výsledků
ve studiu ruštiny a Jrithefro ci/i.h(? jazyka. ÍNTa tomto,setkání jsou vyhlá-
šeni vitč/ové soutě/x; a-^stáv-sjí^ne Uary: Zahraničním posluchačům
jsou předávány drobné uponsjjEJ-krivč předrríěty. Cíleni setkáni je upevněni
přátelských vzťahu a vzijsňiín: poznáváni-iiašich a zahraničních poslu-
chačů. . . . *
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Laserový radar Katedra jazyků má patronát nad zahraničními posluchači. Sleduje
II. generace jejich prospěch, pomáhá jim řešit potíže, členové katedry navštěvují se

zahraničními posluchači různé kulturní podniky.

Odborná práce členů katedry jazyků spočívá především ve vypracová-
váni učebnic a skript a v práci na různých cizojazyčných slovnících.
Nelze opomenout ani články či recenze pro odborné lingvistické časo-
pisy a spolupráci s některými organizacemi, jako např. Kruh moderních
filologů, Jazykovedné sdruženi aj. Někteří členové katedry pracuji
v redakčních radách těchto časopisů.

Do odborné činnosti pracovníků katedry jazyků spadá i jejich překlada-
telská činnost pro potřeby fakulty.

Šimeček



KATEDRA UŽITÉ JADERNÉ FYZIKY

VEDOUCÍ KATEDRY Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.

UČITELÉ Prof. Ing. Čestmír Šimáně; Doc. Ing. Bedřich Heřmanský,
C S c ; Ing. Radko Hejzlar; Ing. Jaroslav Koryčánek, CSc; Ing. Jiří
Petr, C S c ; Ing. Václav Švec, C S c ; Ing. Jaroslav Zeman, CSc.

VĚDEČTÍ A TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Ing. Jan Jeřábek; Ing.
Karel Matějka; Ing. Miroslav Vognar; Ing. Stanislav Vratislav, C S c ;
Ing. Mája Dlouhá

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Milada Jankova (sekretářka);
Kare! Punda; Václav Ráža

Na katedře užité jaderné fyziky je v řádném studiu zavedeno zaměření
Teorie a technika jaderných reaktorů. Na tento směr jsou orientováni
studenti se základním studiem jaderného inženýrství prohloubeným
v matematice v oblasti nemurickýeh metod, řešení diferenciálních a in-
tegrodiferenciálních rovnic a matematické statistiky, ve fyzice v oblasti
jaderné fyziky, neutronové fyziky a teorie transportu zářeni, inženýr-
ských oborech v oblasti hydrodynamiky, termodynamiky a teorie
regulace. Prohloubení základního vzdělání v uvedených směrech je
předpokladem pro výuku speciálních disciplin tohoto zaměření, kterými
jsou zejména teoretická a experimentální reaktorová fyzika a další dis-
cipliny aplikované neutroniky se zahrnutím inženýrskofyzikálních vý-
počtů a dalších praktických aplikací. Cílem výuky je výchova inženýrů-
fyziků, schopných řešit teoretické i experimentální problémy v oblasti
aplikované jaderné fyziky, zejména se zaměřením na fyziku jaderných
reaktorů a jadernou energetiku. Absolventi fakulty se úspěšně uplatňují
ve výzkumu, výrobě i v provozu jadernéenergetických zařízení. Perspek-
tivní řešení kádrových problémů rozvoje jaderné energetiky počítá
s tím, že absolventi uvedeného profilu budou trvale vyžadováni pro celé
spektrum profesí spolu s absolventy ostatních technických fakult.

Katedra užité jaderné fyziky průběžně pořádá postgraduální kurzy
zaměřené na potřebu československé jaderné energetiky, zejména
v oblastech projektování jaderně energetických zařízení, kvality a bez-
pečnosti jaderných reaktorů.

Uplatnění absolventů řádného i postgraduálního studia je významné
zejména v teoretických i experimentálních oblastech jako jsou fyzikální
výpočty jaderného reaktoru a stínění, experimentální ověřování ve vý-
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Detail YAG laseru
pro seřizováni
laserového systému
pro generaci
vysokoteplotního
plasmám

v provozu a ve výzkumně vývojových laboratořích a ústavech zabýva-
jících se specifickou problematikou jaderných elektráren a užitou
neutronovou fyzikou.

Vědecká práce na katedře užité jaderné fyziky je soustředěna na teore-
tické a experimentální problémy, zaměřené jak na fyziku a techniku
jaderných reaktorů, tak na aplikovanou neutroniku. Pracovníci katedry
řeší úkoly spojené s budováním experimentální základny československé
jaderné energetiky (fyzika výzkumných a školních reaktorů, fyzika



Studentská vědecká
a odborná činnost —
proměřování
automatické regulace
vysokonapěťového
zdroje pro
pracoviatě VÚSE
v Běchovicích

silně heterogenních soustav) a s rozvojem aplikací (neutronová difrakto-
grafie, neutronová radiografie). Na katedře je v rámci úkolu státního
plánu budován relativistický urychlovač elektronů — mikrotron.
Experimentální práce jsou prováděny na školní podkritické soustavě,
která je majetkem katedry, na reaktorech v Československu i v zahraničí.
Katedra užité jaderné fyziky rozvíjí spolupráci s řadou výzkumných
ústavů, výrobních podniků a provozovatelů jaderně energetických
zařízení. Zejména významná je spolupráce s Českými energetickými
závody, dále s n. p. Škoda v Plzni. Dlouhodobé plodné vztahy v peda-
gogické i vědecké práci udržuje katedra s ÚJV ČSKAE v Řeži a s Ato-
movou elektrárnou v Jaslovských Bohunicích, nově byla navázána
spolupráce s Výzkumným ústavem jaderných elektráren v Jaslovských
Bohunicích. Pro Federální ministerstvo paliv a energetiky a ČSKÁE
pracuje katedra v oblasti přípravy kádrů pro plnění československého
programu rozvoje jaderné energetiky. Zahraniční vztahy v pedagogické
i vědecké činnosti jsou orientovány na Moskevský energetický institut,
na Technickou universitu v Drážďanech, na Technickou universitu,
v Budapešti; vědecká spolupráce širokého rozsahu je plněna s SÚJV
Dubna v SSSR.

Doc. big. Petr Otčenášek, CSc.



KATEDRA DOZIMETRIE
A APLIKACE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

VEDOUCÍ KATEDRY Doc. Ing. Josef Šeda, DrSc.

UČITELÉ Doc. Ing. Jozef Sabol, C S c ; Ing. Josef Gerndt; Ing. Old-
řich Gilar, C S c ; Ing. Vladimír Hanák, C S c ; Ing. Jaroslav Jakeš;
Ing. Ladislav Kokta, C S c ; Ing. Libor Makovická; Ing. Ladislav
Musílek, C S c ; Ing. Václav Výlet

VÉDEČTÍ A TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Ing. Ivo Petr, C S c ;
Ing. Tomáš Čechák; Anita Daříčková, prom. chem.; Ing. Jaroslav
Klusoň; Ing. Jindřiška Kubečková, C S c ; Ing. Karel Moltaš; Ing.
Antonín Škubal

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Dagmar Barbašová (sekre-
tářka); Tomáš Chábera; Petr Rejhon; Eliška Štumpfová; Emil Tuček;
Daniela Slancová

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření vychovává odborníky
v oblasti radiační fyziky, detekce a dozimetrie ionizujícího zářeni,
ochrany před zářením i jeho aplikací ve vědě, technice a medicine.
Znalosti studentů jsou budovány na hlubokém matematicko-fyzikálním
základě, společném pro celý obor „jaderné inženýrství". Od obecných
matematických a fyzikálních disciplin se přechází v průběhu 3. ročníku
ke speciálním disciplinám zaměření dozimetrie a aplikace ionizujiciho
záření. Studenti se seznámí s metodami detekce ionizujícího záření
a s různými oblastmi dozimetrie, počínaje základními dozimetrickými
veličinami a jednotkami a metodami jejich stanovení, přes osobní dozi-
metrii a dozimetrická měření při experimentech nebo využiti ionizují-
cího záření v provozech až po otázky dozimetrie životního prostředí
a jaderných zařízení. Zároveň, získají nejnovější poznatky o experimen-
tální technice při dozimetrických měřeních. Tato problematika je do-
plněna o fyziku ochrany před účinky ionizujícího záření a metody vý-
počtů stínění zdrojů ionizujícího zářeni. Druhá oblast výuky je zaměřena
na využití ionizujícího záření. Pozornost se věnuje prakticky všem oblas-
tem aplikace jak uzavřených, tak i otevřených zdrojů zářeni. Kromě
technických aplikací ve vědecké a výzkumné činnosti je značné místo
poskytnuto i využití ionizujícího zářeni pro lékařskou diagnostiku
a terapii. Výuka na katedře se rak snaží pokrýt v maximální možné šíři
a hloubce současný stav teoretických i experimentálních znalostí v lidské
činnosti a zdůraznit přitom ty oblasti, které se v poslední době nejrych-
leji rozvíjejí nebo se ukazuji jako nejperspektivnější. Kromě teoretických
znalosti nabudou posluchači i rozsáhlých praktických poznatků v rámci
praktik, práce na výzkumném úkolu a odborné praxe. Vybraní poslu-
chači mají též možnost seznámit se se špičkovými sovětskými pracovišti



oboru v rámci výběrové praxe, která je pořádána na základě družebních
styků s Moskevským energetickým institutem.

Diplomové práce posluchačů se realizují zčásti v rámci výzkumných
úkolů katedry, zčásti na externích pracovištích, se kterými katedra spo-
lupracuje. Některé diplomové úkoly řeší studenti ve Spojeném ústavu
jaderných výzkumů v Dubne. Katedra se důsledně řídí zásadou, aby
zadané diplomové práce měly úzkou návaznost na praxi a na potřeby
našeho národního hospodářství.

Absolventi zaměřeni dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeni nacházejí
široké uplatnění v celé řadě odvětví, kde je zapotřebí odborníků sezná-
mených s problematikou ionizujícího záření. Mohou pracovat jak
v ústavech akademie, ve výzkumných ústavech při aplikovaném výzku-
mu, na vysokých a odborných školách, tak i v průmyslových podnicích,
v nemocnicích na onkologických odděleních a odděleních nukleární
medicíny, v geologickém průzkumu, uranovém průmyslu a v neposlední
řadě i v jaderné energcice, kde je v souvislosti s postupnou realizací
československého jaderného programu zapotřebí stále více odborníků
s tímto zaměřením.

Ve výzkumné činnosti se katedra v posledních letech zaměřila především
na otázky dozimetrie, a to jak dozimetrie neutronového, tak i fotonového
záření. Byl vyvinut dozimetr rychlých neutronů na bázi křemíkové
diody se špičkovými parametry, jsou rozpracovávány moderní dozi-
metrické metody jako je využiti tranzistorových MOS struktur, tepelně
stimulované vodivosti a lyoluminiscence, sleduje se aplikace dozi-
metrických metod na problematiku polí ionizujícího záření a dozimet-
rie na jaderně energetických zařízeních. Důležitou výzkumnou oblastí
jsou i metody měření ve směsných polích neutronového a fotonového
zářeni. Jsou sledovány rovněž otázky aplikaci ionizujícího zářeni ve
vědě a technice a s těmito otázkami související problémy interakce svaz-
ků ionizujícího záření s látkou. Výzkumné práce jsou z největší části
zahrnuty do úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky.

Katedra má rozsáhlou spolupráci s řadou československých i zahranič-
ních odborných pracovišť. Ze zahraničních kontaktů lze zvláště zdůraz-
nit navázanou spolupráci se SÚJV Dubna a Technische Universität
Dresden, Arbeitstelle Isotopentechnik, v jejímž rámci jsou řešeny
některé společné problémy týkající se jak dozimetrie a experimentální
techniky, tak i aplikaci radionuklidů. Tradičně dobrou spolupráci má
katedra s Výzkumným ústavem přístrojů jaderné techniky Přemyšlení,
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dozimetrie záření ČSAV Praha i s mnoha dalšími pracovišti. Taro spolu-
práce napomáha katedře udržovat úzký kontakt s praxí, rozšířit výběr
vhodných témat diplomových prací, seznámit studenty s činností špič-
kových pracovišt v oboru, využít předních odborníků z praxe v pedago-
gické činnosti a v neposlední řadě být nejen pedagogickým pracovištěm,
ale i nedílnou součástí vědeckovýzkumné základny v jaderných oborech
v Československu.

Doc. Ing. Josef Šeda, DrSc.



KATEDRA JADERNÉ CHEMIE

VEDOUCÍ KATEDRY Prof. RNDr. Josef Cabicar, CSc.

UČITELÉ Doc. Ing. Petr Beneš, CSc; Doc. RNDr. Alexandr Gosman,
C S c ; Doc. Ing. Viliam Múčka, C S c ; Doc. RNDr. Jiři Starý, DrSc;
Doc. RNDr. Adolf Zeman, C S c ; Ing. Rostislav Kudláček, C S c ;
Ing. Alois Motl; Doc. Ing. Milan Pospíšil, C S c ; RNDr. Jarmila
Prášilová, CSc.

VĚDEČTÍ A TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Ing. Karel Kratzer, CSc;
Ing. Ferdinand Šebesta, C S c ; Ing. Josef Sedláček, C S c ; Ing. Karel
Štamberg, C S c ; Dušan Vopálka, prom. fyz.; Ing. Jan John

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Marie Bartušková (sekretářka);
Růžena Čefelínová; Jaroslav Janů; Hana Klusalová; Růžena Náhun-
ková; Eva Štanglová; Ing. Jiří Taudy; Eva Tichá; Jarmila Vodňan-
ská; Taťána Vrbská; Jitka Zemanová; Milena Altnerová

Obor „Jaderně chemické inženýrství" je rozvíjen na FJFI od jejího
založení jako obor s celostátní působností, v jednotě s ostatními jader-
nými a fyzikálními směry, sledovanými na fakultě. Prvním vedoucím
KJCH byl akademik František Běhounek. Později převzal vedení
katedry prof. Majer a po jeho odchodu do důchodu je tato disciplina na
FJFI dále rozvíjena.

V oboru „Jaderně chemického inženýrství" jsou připravováni odborníci
pro základní a aplikovaný výzkum v oblasti jaderné chemie, stabilních
nuklidů a použiti radioizotopů k řešení problémů chemických, fyzikálně
chemických a problémů stopových analýz materiálů technické fyziky
(materiály jaderné techniky, polovodiče, materiály pro práci při extrém-
ních podmínkách, materiály raketové a laserové techniky), stopových
analýz s ochranou biosféry a radiační chemie. Souběžně se zaměřuje
výchova absolventů na zvládnutí aplikace přístrojové techniky pro
jaderný, analytický a fyzikálně chemický výzkum a na znalosti výroby
a užití chemických materiálů jaderné techniky. Vedle toho je věnována
pozornost technice laboratorních výrob a analýz materiálů jaderné
chemie a technické fyziky (radioaktivní preparáty, značkované slouče-
niny, katalyzátory s radioaktivní komponentou, extrémně čisté látky,
polovodiče, materiály laserové techniky atd.). Učební plány poskytuji
absolventu na základě matematických a fyzikálních disciplin teoretickou
i praktickou komplexní průpravu v obecné chemii, zejména pak v chemii
fyzikální analytické, jako podkladu pro vlastní studium jaderné chemie.
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ných zkušenosti pro samostatnou vědeckou práci vhodnou kombinací
přednášek, zejména v teoretických disciplinách a aplikované matema-
tice, seminářů a práce v laboratoři, vrcholici v posledním roce diplomo-
vou prací zaměřenou na úkoly státního plánu výzkumu řešeném na
KJCH nebo ve směru budoucího působiště absolventa.

Vedle uzavřené výchovy v oboru je KJCH školícím pracovištěm pro
aspiranty v oboru jaderné chemie a pracovištěm pořádajícím pravidelně
postgraduálni třísemestrové studium, resp. odborné kursy. Souběžně
s řádnými aspiranty řídi pracovníci katedry práci řady externích a úče-
lových aspirantů a stážistů.

Výchova při vědecké práci jako nejvhodnější výchovný princip se pro-
mitá i v účasti a umístění posluchačů v soutěži studentské vědecké
činnosti.

Předpokladem pro naznačený speciální výchovný postup je kvalifiko-
vaný kolektiv učitelů a vědeckých pracovníků katedry (3 nositelé Státní
ceny KG). Skladbou kádrů je též zajištěna i rozsáhlá vědecká činnost
katedry, která koordinuje a řidl jeden hlavní úkol státního plánu.
Podílí se dále na dalších třech úkolech v rámci řešeni samostatných
dílčích úkolů státního plánu vedle- spolupráce s jinými katedrami
fakulty a průmyslem při řešení drobnějších aktuálních problémů.



Vědecká práce na katedře je zaměřována na otázky separace izotopů,
otázky životního prostředí a problémy katalýzy, kde radioizotopy, resp.
stabilní izotopy slouží jako vlastní předmět výzkumu nebo jako meto-
dický prostředek výzkumu. Souběžně s realizačními výstupy výzkum-
né práce vychází průměrně 15 původních prací ročně v mezinárodních
časopisech vedle zpráv a knižních publikací.

Pro doplněni náročných pedagogických a vědeckých úkolů je poměrně
dobré vybaveni dále rozvíjeno a modernizováno, zvláště ve směru sou-
časné přístrojové a výpočetní techniky.

Prof. RNDr. Josef Cabicar, CSc.



KATEDRA MATERIÁLU

VEDOUCÍ KATEDRY Akademik Jaroslav Němec

UČITELÉ Prof. Ing. Karel Lobl, DrSc; prof. Ing. Vladimír Sedlá-
ček, DrSc; Doc. RNDr. Jan Sedláček, CSc; Ing. Petr Kopřiva,
CSc; Ing. Ivan Nedbal, CSc; Ing. Anna Machová, CSc; Ing.
Jaroslava Zemánkova, CSc

VĚDEČTÍ A TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Doc. Ing. Rudolf Brepta,
DrSc; Ing. Jaromír Sodomka, CSc; Ing. Ladislav Půst, DrSc;
Ing. Jan Siegl

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Zlata Doležalová (sekretářka);
Jiřina Bergerová; Pavel Jeniček; Miloš Krása; Bohuslav Přibyl;
Miluše Š vaj dierová

Naše národní hospodářství je založeno především na průmyslové
výrobě, zejména na strojírenství a hutnictví, a proto také naše životní
úroveň je spjata v prvé řadě s kvalitou a efektivností této výroby.
Všechny snahy o vysoké parametry našich výrobků, jejich funkci a spo-
lehlivost, jsou bezprostředně závislé na vlastnostech technických ma-
teriálů. Za necelých sto let stoupla teplota pracovního prostředí v ener-
getických strojích více než 10 x a v budoucnosti u velkých atomových
elektráren bude dosahovat nejméně 800° C. Pro spalování vodíku,
který bude v energetice využíván na počátku nového" tisíciletí, bude
nezbytné, aby materiál odolával teplotám vyšším než 1300° C. Analo-
gické požadavky budou kladeny i na zařízení energetická, pracující na
principu syntézy lehkých jader. Jestliže budeme používat dopravní ra-
kety pro vícenásobné průlety atmosférou, bude muset materiál odolávat
opakovaným vysokým teplotám rovněž převyšujícím značně 1000° C.
Zkapalňování plynů a dosahování supravodivých vlastnosti kovových
materiálů naopak vyžaduje, abychom konstruovali a provozovali zařízeni
s velmi hlubokými pracovními teplotami blížícími se absolutní nule.
Velké výkony energetických a dopravních strojů pro dobýváni a odkrý-
vání ložisek surovin a velká chemická zařízeni budou vyžadovat, abychom
realizovali konstrukce s vysokou úrovní namáhání a přitom zabezpečili
dlouhodobou spolehlivou funkci. Za poslední století vzrostlo základní
namáháni konstrukci 3—4 x a v perspektivě budeme muset disponovat
materiály, které budou vykazovat únavové a dlouhodobé vlastnosti
o řád vyšší než dnes. Stejný obraz dostáváme i z hledisek odolnosti vůči
agresivnímu prostředí, vůči účinkům koroze a eroze. Přitom si musíme
uvědomit, že materiály s vysokou odolnosti vůči poškozováni jsou stále
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drahé a deficitní suroviny. Cena výrobků v podstatě je určována jejich
vahou a měrnou cenou materiálu. Není žádným tajemstvím, že zásoby
měděných rud budou do konce století téměř vyčerpány. Elektrotech-
nický průmysl musí hledat nové materiály. Také výroba polovodičů
a nezbytnost miniaturizace zařízeni spojená s robotizaci na straně jedné
a s moderní řídicí technikou na straně druhé nás vedou k novým materiá-
lům zcela nekonvenčního typu, připraveným pro předem zadané použití.
Nové tisíciletí bude poznamenáno i přechodem na novou materiálovou
bázi, kde plastické hmoty, nové kovové slitiny, kombinované materiály
a technik? povlaků odolných vůči teplotě a prostředí sehraji základní
úlohu. Nové materiály budou také vyžadovat novou technologii, založe-
nou na fyzikálním poznáni jejich vlastnosti a nezbytnou k automatic-
kému řízení technologie počítači. Jen tak je možno zvýšit kvalitu výrob-
ků, jejich užitkovou hodnotu a omezit nepříznivý lidský faktor ve vý-
robě. Přitom Československo je státem, který nemá žádné zdroje surovin
pro materiály, zpracovávané v naší výrobě. Tím více musíme jimi šetřit
při používáni, zušlechťovat je a starat se o zabezpečeni jejich maximální
provozní odolnosti.

Tyro a další důvody jsou hlavním motivem moderní výuky na katedře
materiálů FJFI, která, vycházeje z poznání fyzikální podstaty stavby
materiálu, odvozuje výsledné vlastnosti výrobků a hledá matematické
modely jejich spolehlivosti. Výchova probíhá při současném řešení vý-
zkumných úkolů jak badatelského charakteru, tak aplikačního v přímé
spolupráci s předními průmyslovými podniky jako je ČKD Praha,
Škodovy závody, letecký průmysl, ZVL Mokraď atd. Dílčí úkoly vý-
zkumné povahy řeší studenti pod vedením učitelů katedry. Jde o úkoly
v oblasti fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálu, v oblasti spo-
lehlivosti složitých mechanických systémů jako jsou např. atomové
elektrárny, v oblasti třeni a opotřebeni, v oblasti dynamiky a siření
dynamických deformací v konstrukcích atd. Kromě pregraduálního
studia zajišťuje katedra skupinovou výuku aspirantů, vychovává vědecké
stážisty a zajišťuje i rozsáhlé úkoly v postgraduálním studiu a celoživot-
ním vzděláváni v uvedené oblasti.

Vědecká práce katedry se soustřeďuje na moderní lomovou mechaniku
a teorii spolehlivosti. Katedra je vybavena unikátními přístroji, které
umožňuji kompletní mikrofraktografický výzkum, poznání procesů
probíhajících ve velmi malých objemech materiálů, rozpoznáváni
vzniku a šíření poruch soudržnosti. Ve spolupráci s praxi řeší katedra
problémy dynamického namáháni a šířeni elastickoplastických rozruchů
v tělesech. Za práce, které přinesly základni objevy v oblasti křehké
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cenou K. Gottwalda, řadou státních vyznamenání a pracovních uznání.
Vědecká práce je rozvíjena ve spolupráci s předními zahraničními labo-
ratořemi a ústavy Československé akademie věd a průmyslu.

Absolventi se uplatňují velmi dobře v celé řadě důležitých a perspektiv-
ních míst, protože mají široký matematicko-fyzikální základ vzdělání
a dobrou průpravu v experimentálni a aplikační práci. Zejména pracuji
jako vědečtí a výzkumni pracovnici v ústavech Československé akademie
věd, státních a resortních výzkumných ústavech v oblasti výzkumu
energetických zařízeni a uplatňuji se i při práci na vysokých školách
technického směru. Jejich perspektiva je mimořádně dobrá s ohledem
na základní orientaci našeho hospodářství a na vědeckotechnický rozvoj
zdůrazňující rychlé uplatňování moderních poznatků fyziky a matema-
tiky ve výrobě.

Akademik Jaroslav Němec



KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK

VEDOUCÍ KATEDRY Doc. RNDr. Helmar Frank, CSc.

UČITELÉ A VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI Doc. Ing. Vladimír Janda,
C S c ; Doc. RNDr. Ivo Kraus, C S c ; RNDr. Galina Gosmanová;
Anna Koňaková, prom. fy z.; Rudolfa Králová, prom. fyz.; Bruno
Sopko, prom. fyz.; RNDr. Miroslav Nehasil

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Božena Rosbergová (sekre-
tářka); Jarmila Brožíkova; Jiří Frank; Miroslava Přihodová

Katedra fyziky pevných látek vznikla z rozhodnuti ministerstva školství
v roce I960, aby zajišťovala další směr výuky doplňující dosavadní ja-
derné specializace a vychovávala odborníky, kteří by spojili hluboké
fyzikální znalosti se schopností praktické realizace podle rostoucích
potřeb průmyslu polovodičů a aplikace pevných látek obecně. Reorga-
nizace fakulty v roce 1967, kdy katedra dostala svůj dnešní název, ještě
více zdůrazňovala spojení praxe s teorií. V současné době probíhá pře-
stavba studia, která má umožňovat studentům získávat návyky vědecko-
výzkumné práce a osvojovat si moderní pracovní metody týmové práce
při řešení aktuálních výzkumných úkolů, které řeší katedra v rámci
státního plánu výzkumu. Výuka je v současné době zaměřena především
na základy fyziky pevných látek, na teorii a technologii polovodičových,
dielektrických a magnetických látek; posluchači dále získávají široké
vědomosti ze strukturní analýzy, z klasické a polovodičové elektroniky
včetně aplikací integrovaných obvodů a z elektronických měřicích
metod. Přednášky jsou doplňovány vybranými partiemi z moderních
fyzikálních experimentálních metodj z fyzikální optiky a ze spektrální
analýzy, z teorie spolehlivosti, techniky vysokého vakua a z fyziky a apli-
kace nízkých teplot. Součástí učebních plánů je i výchova ke zpracováni
experimentálních výsledků pomoci moderní výpočetní techniky. Užší
specializace studentů na katedře je zaměřena na aplikaci polovodičů
včetně technologie a měřicích metod materiálů, součástek a integrova-
ných obvodů, na technologii a aplikaci dielektrických a magnetických
materiálů zejména při nízkých teplotách a na obor difrakčnich me-
tod pro. strukturní analýzu polykrystalických látek.

Široce zaměřený výchovný proces je doplňován účastí studentů na
řešeni výzkumných úkolů a problémů průmyslu, zejména formou
studentské vědecké a odborné činnosti, jako jsou pomocné vědecké
sily a studentské vědecké konference. Samostatná práce studentů
vrcholí vypracováním diplomového úkolu pod vedením zkušených

82 odborníků v některé z předních laboratoří ČSAV, v resortních vý-
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zkumných ústavech nebo ve vývojových a výzkumných laboratořích
našich velkých průmyslových závodů, zejména ČKD.

Absolvent zaměření inženýrství pevných látek má základní předpoklady
pro experimentální i teoretickou práci ve výzkumných a vývojových
laboratořích ústavů a závodů. Má hlubší matematickofyzikální znalosti
zejména v oblasti teoretické a experimentální fyziky pevných látek,
dále speciální inženýrské vzdělání v oblasti technologie a využití sou-
částek a materiálů na bázi pevných látek a v oblasti aplikace rentgenové
strukturní analýzy. Je schopen tvůrčím způsobem chápat i formulovat
aktuální fyzikálně inženýrské problémy svého oboru a dovést jejich
řešení k prakticky použitelným výsledkům. Proto absolvent může pra-
covat všude, kde se provádějí výzkumné nebo vývojové práce v oblasti
inženýrství pevných látek libovolného zaměření. Teoreticky zvlášť
nadaní absolventi nacházejí, uplatněni v základním výzkumu ČSAV
v ústavech jako jsou ÚFPL, FÚ, ÚRE aj., nebo v některém resortním
výzkumném ústavu jako je VÚST A. S. Popova, VÚVET, VÚSE apod.
Velmi důležitým úkolem je posilňování odborných kádrů v našem ná-
rodním hospodářství, kde inovace a zabezpečeni kvality výrobků podle
moderní technologie závisí na hluboce fundovaných nových inženýrech.
Zde se uplatňuji naši absolventi především v závodech ČKD polovodiče,
ČKD Praha aj., Tesla Rožnov Tesla Lanškroun, Tesla Piešťany, Tesla
Blatná aj.



Vědecká činnost katedry je soustředěna na dva směry, které jsou podlo-
ženy řešením úkolů státního plánu výzkumu. Je to směr výzkumu
polovodičových materiálů vedený doc. Frankem a směr rtg. studia zbyt-
kových poruch plasticky deformovaných polykrystalických materiálů
vedený prof. Kochanovskou, resp. doc. Krausem.

Vědeckovýzkumná činnost je úzce spojená se spoluprací s průmyslem,
protože všechny řešené úkoly mají bezprostřední realizační výstupy
podle požadavků praxe. Tak např. polovodičová skupina se zabývá
otázkami vlivu jaderného záření na vlastnosti křemíku. Byla vypraco-
vána teorie dlouhé křemíkové diody, která ve spolupráci se závodem
ČKD polovodiče byla realizována a vyvinuta jako integrální dozimetr
rychlých neutronů za spolupráce s katedrou dozimetrie a aplikace ioni-
zujícího záření naši fakulty a ÚVVR ČSAV. Dále byl vypracován způ-
sob homogenního dotování monokrystalů křemíku pro náročné techno-
logie polovodičových součástek v Tesle Rožnov pomocí jaderné trans-
mutace izotopu křemíku termickými neutrony v jaderném reaktoru
CJV Řež. Pro ČKD polovodiče byl vyvinut a dodán automatický zapi-
sovač profilu odporu difundovaných křemíkových struktur pro vyhodno-
cení a kontrolu difúzního procesu náročných výkonových diod a tyristo-
rů ve vývoji a ve výrobě atd.

Tematika úkolů řešených laboratoří mikrostrukturní rentgenografie je
zaměřena na vyšetřování a kvantitativní měření pnutí pomocí rentgeno-
vé tenzometrie. Byly vypracovány původní a rychlé metody pro měření
pnutí odlitků a výkovků podle konkrétních požadavků ČKD Praha
-a ČKD Blansko např. na kontrolu lopatek vysokovýkonových kompre-
sorů pro SSSR, tenzometrickou analýzu břitů ze slinutých karbidů wolf-
ramu pro vrtací nástroje v těžbě uhlí a hornin pro PRAMET Šumperk,
měření pnuti v oxydických vrstvách vznikajících na zirkoniových povla-
kových materiálech palivových článků v jaderných elektrárnách pro
Ústav jaderných paliv VZUP a mnoho dalších.

Všech úkolů, které řeší učitele katedry, se zúčastňuji i studenti podle
svých schopností a současných znalostí. Výsledky výzkumné práce
slouží nejen průmyslu a tím celému národnímu hospodářství, nýbrž se
využívají také ve výukovém procesu pro oživeni a aktualizaci přednesené
látky.

Doc. RNDr. Helmar Frank, CSc.

Metalografický
mikroskop
s demonstrační
obrazovkou
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KATEDRA FYZIKÁLNÍ ELEKTRONIKY

VEDOUCÍ KATEDRY Akademik Bohumil Kvasil

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO KATEDRY Prof. Ing. Gojko Lončar,
CSc.

UČITELÉ Ing. Ladislav Drška, C S c ; Doc. Ing. Petr Hirčl, CSc; Ing.
Jan Hrdlička; Ing. Zbyněk Hůlek, C S c ; Ing. Josef Provazník; Doc.
Ing. Jaroslav Resl, C S c ; Ing. Arnošt Skalický; Ing. Hanuš Topinka

VĚDEČTÍ A TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI Ing. Ranko Dragila, CSc;
Ing. Karel Hamal, D r S c ; Ing. Helena Jelínková, C S c ; Ing. Jaroslav
Král, C S c ; Inp. Antonín Novotný, C S c ; Doc. Ing. Martin Setvák,
CSc; Ing. Petr Schmiedberger,CSc; Doc. Ing. Václav Sochor, C S c ;
Ing. Miroslava Vrbová, C S c ; Ing. Juzef Zafar, C S c ; Ing. Pavel
Fiala; Ing. Petr Hříbek, C S c ; Ing. Václav Kubeček; Ing. Petr Čáp;
Jiří Růžek, prom. chemik

OSTATNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY Libuše Robova (sekretářka),
Karel Beran; Antonín Carboch; Alexander Černý; Vlastimil Čer-
venka; Antonín Hartman; Zdeněk Krejčík; Jiří Křiž; Jaroslav
Míiller; Antonín Průcha; Jan Stoklasa; František Škoda; Zdeněk
Škutina; Oldřich Turek; Jiti Vejlupek

Během uplynulých dvaceti pěti let prodělala katedra fyzikální elektro-
niky podobný vývoj jako samotná fakulta. Snad to bylo také tím, že byla
založena jako jedna ze třech původních kateder nově vzniklé fakulty
technické a jaderné fyziky pod názvem katedry jaderného inženýrství.
Tou měrou jak samotný bouřlivý vývoj v různých oblastech fyzikálních
věd vyžadoval rozšíření tématického zaměření, pedagogické náplně
a vědeckovýzkumného programu nové fakulty tak, aby splnila své
původní posláni — výchovu odborníků nového typu pro základní a ap-
likovaný výzkum — měnilo se i zaměření samotné katedry3 která se
teprve v polovině šedesátých let stává katedrou fyzikální elektroniky.
Byl to právě rozvoj fyzikálních věd, který vedl k rychlému rozvoji kvan-
tové elektroniky a laserové techniky, fyziky plazmatu a mikroelektroni-
ky, jež se stávají hlavními směry pěstovanými na katedře od druhé polo-
viny šedesátých let.

Katedra fyzikální elektroniky se rozvíjela již od svého začátku jako kom-
plexní pedagogickovědecké pracoviště, které v organické jednotě s pe-
dagogickým procesem se podílí rozsáhlou účastí na řešení vědecko-

86 výzkumných úkolů stanovených átátním plánem. Výuka na katedře
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fyzikální elektroniky umožňuje posluchačům získat jak teoretické nik
i experimentální poznatky v oblasti radioťyziky, mikroelektroniky
a fyziky plazmatu. Vedle základních předmětů z těchto oblasti a před-
mětů specializace, ma)i studenti možnost navštěvovat i řadu výbě-
rových přednášek.

Kromě praktik z elektronických obvodu a mikrovln absolvují posluchači
i speciální praktikum z kvantové elektroniky a laserové techniky, mikro-
elektroniky, iontové fyziky, koherentní optiky a fyziky plazmatu.

Zadání pro diplomové práce dostávají studenti už koncem čtvrtého
ročníku. Během celého pátého ročníku pracuji na řešení diplomních
úkolů, které jsou součástí vědeckovýzkumné problematiky řešené buď
na katedře nebo v jiných výzkumných ústavech, s nimiž katedra spolu-
pracuje. Mnohý z výsledků diplomových prací, jež mají vysokou odbor-
nou úroveň, se publikuje v našich a zahraničních časopisech. Získané
výsledky slouží zároveň jako podklad pro vypracování společných refe-
rátů předkládaných na vědeckých a odborných konferencích a sympo-
ziích doma i v zahraničí.

87



Studenti 3. ročníku
při výuce základů
jaderné fyziky

Hmotový
spektrometr —
detail kolektoru iontů

Na základě celkových studijních a pracovních výsledků, vypracované
diplomové práce a komplexního hodnoceni, se vybírají nejlepší absol-
venti za stážisty a aspiranty buď na katedře nebo na jiných výzkumných
ústavech a pracovištích Čs. akademie věd.

Rozsáhlá vědeckovýzkumná činnost vyvolaná požadavky dynamického
rozvoje našeho národního hospodářství poskytuje široké možnosti pro
zapojeni všech studentu specializace do řešitelských kolektivů.

Katedra fyzikální elektroniky je koordinujícím pracovištěm dvou hlav-
ních úkolů státního plánu výzkumu. Celkově je na katedře řešeno deset
dílčích úkolů, což přineslo i řadu významných výsledků. Ve spolupráci
s Fyzikálním institutem Akademie věd SSSR v Moskvě jsou řešeny
teoretické práce z oblasti interakce laserového zářeni s hmotou, byl
postaven laserový systém pro generaci vysokoparametrového plazmatu,
propracovány diagnostické metody a byla provedena měřeni umožňujici
pochopit podstatu některých fyzikálních procesů v plazmatu.

88 V oblasti kvantové elektroniky se-pracovnici katedry podíle;: jednak na
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•programu Interkosmos — za tuto práci obdržel kolektiv Státní cenu K.
Gottwalda a vyznamenáni Za vynikající práci, jednak (opět ve spolupráci
s Fyzikálním institutem Akademie věd SSSR) na řešení problémů
měřicích metod pro vláknovou optiku.

Velký ohlas našly výsledky laboratoře iontových svazků, kde jsou
v provozu aparatury pro implantaci iontů a pro analýzu povrchu pomocí
odrážených iontu. Na katedře byla dále vyvinuta aparatura pro měření
kontaktních a tepelných odporů Gunnových diod, řeší se problematika
stabilních mikrovlnných polovodičových integrovaných oscilátorů atd.

Zavedení nových učebních plánu postupně ve všech ročnicích povede
ještě k větši účasti studentů na řešeni vědeckovýzkumných, programů
určovaných společenskými požadavky z hlediska plnění našich hospo-
dářských úkolů stanovených pětiletými plány.

Dalším posilováním pracovních kontaktů s nejdůležitějšími partnerský-
mi ústavy ČSAV a s výrobními podniky, se zřetelem na probíhající
kooperaci a integraci i v oblasti vědy a výzkumu v zemích RVHP, při-
spívá FJFI svým dilem k vědeckotechnickému pokroku v naši socialis-
tické společnosri.

Prof. Inf. Gojko Lunčar, CSc.



POČTY UČITELŮ PŮSOBÍCÍCH NA FJFI
V LETECH 1971—1978

Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
(1959)

10
9
8
9
9
9
9
9
5

7
10
11
12
12
12
14
21
2

70
64
61
56
61
63
57
51
31

8
7
3
5
2
—
2
3
24



VĚDECKÁ RADA FJFI

Prof. RNDr. Alois Apfelbeck, CSc.
Prof. RNDr. Josef Cabicar, CSc.
Doc. RNDr. Helmar Frank, CSc.
Doc. Ing. Zdeněk Janout, CSc.
Doc. Ing. Ivan Kašpar, CSc.
Ing. Zdeněk Kovář, CSc.
Prof. Ing. Jiří Kracík, DrSc.
Prof. Ing. Dr. František Krupka, CSc.
Akademik Bohumil Kvasil
Prof. Ing. Gojko Lončar, CSc.
Doc. RNDr. Miloš Matyáš, DrSc.
Václav Nejedlý, prom. mat.
Ing. Jan Neumann
Akademik Jaroslav Němec
Doc. Ing. Lubomír Ohera, CSc.
Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.
Prof. RNDr. Jan Polášek, DrSc.
Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc.
Ing. Milan Rusňák, CSc.
Doc. Ing. Jozef Šabol, CSc.
Miroslav Salač, tajemník fakulty
Doc. RNDr. Jan Sedláček, CSc.
Doc. Ing. Martin Setvák, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Starý, DrSc.
Doc. Ing. Josef Šeda, DrSc.
Prof. Ing. Čestmír Šimáně
Václav Šimeček
Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.
Ing. Tibor Vaško, CSc.
Doc. RNDr. Václav Vilhelm, CSc.

- Doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc.
Zástupce ZO KSČ
Zástupce ZV ROH
Zástupce FV SSM



DĚKANÁT FJFI

Tajemník fakulty
Miroslav Salač

Útvar pro kádrovou a personální práci
Ing. Jaroslav Koryčánek, CSc. (vedoucí); Jaroslava Krobová,
Věra Reimoserová

Útvar obrany a ZO
Ing. Josef Nejedlý

Sekretářka děkana
Blanka Čadová

Odděleni pro pedagogickou činnost, výchovu vědeckých pracovníků
a zahraniční styky

Věra Čečrdlová; Drahomíra Špačková
Odděleni ekonomické a organizačníprávni

Jiřina Savová (vedoucí); Věra Čudová; JUDr. Milan Karlík; Jarmila
Kutilova, Lea Bittmannová, Ludiše Petrová

Odděleni účetní a operativní evidence
Milena Janouchová (vedoucí); Věra Portešová; Hana Hártlová

Knihovna fakulty
Helena Příhodová (vedoucí); Miroslava Češpírová; Věra Dederová;
Iva Tlučhořová

Ústřední mechanická dílna
Dobroslav Holec (vedoucí)

Fotolaboratoř
Miroslav Krejčik

Pokladna
Růžena Kuncová



KANDIDÁTSKÉ A DOKTORSKÉ PRÁCE
OBHÁJENÉ]

1959—1965
1966—1970
1971—1975
1976—1978
Celkem

NA FJFI V LETECH 1959—1978

fyzikálně matematické chemické
vědy

51
40
31
38

160

vědy

2
6

12
8

28

technické
vědy

1
11
9

21



VĚDECKÉ HODNOSTI CSc. UDĚLENÉ PRACOVNÍKŮM
FJFI V LETECH 1971—1978

fyzikálně matematické chemické technické
vědy vědy vědy

1971—1975 10 4 1
1976—1978 17 2 2



POČET HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ NA FJFI
PRO UDĚLENÍ VĚDECKOPEDAGOGICKÉHO TITULU
DOCENT V LETECH 1966—1978

1966—1970 1971—1975 1976—1978

18 11 9
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