
Zpráva o pr·b¥hu 39. Zimní ²koly

z Abstraktní analýzy � sekce Teorie mnoºin

39. Zimní ²kola z Abstraktní analýzy, sekce Teorie mnoºin, se konala ve dnech 29. ledna �
5. února 2011 v Hejnicích v Jizerských horách v areálu Mezinárodního centra duchovní obnovy.
Hlavními organizátory byl Matematický ústav AV �R, v.v.i. a Centrum pro teoretická studia,
spole£né pracovi²t¥ UK a AV �R, sponzorem bylo Mezinárodní centrum duchovní obnovy.

Této mezinárodní konference se zú£astnilo 55 ú£astník·, z toho 13 z �eské Republiky. Cizí
ú£astníci p°ijeli z Japonska, Francie, Velké Britanie, N¥mecka, Rakouska, Mad'arska, Srbska,
Slovenska, USA, Gruzie, Mexika, Izraele a z Polska. V tomto ro£níku byly v²echny série té-
matických p°edná²ek v¥novány pokro£ilým partiím teorie mnoºin a byly zaji²t¥ny ²pi£kovými sv¥-
tovými odborníky. Profesor Andreas Blass (University of Michigan, U.S.A.) ve t°ech p°edná²kách
seznámil poslucha£e se sou£asnými výsledky v teorii ultra�ltr· na spo£etné mnoºin¥. Profesor
Péter Komjáth (Eötvös Loránd University, Budapest, Ma¤arsko) mluvil o nekone£né kombina-
torice s d·razem na klasické výsledky ve t°ech p°edná²kách. Série t°í p°edná²ek profesora Lionela
Nguyen Van Thé (Université Marseilles, Francie) byla v¥nována extremáln¥ amenabilním topo-
logickým grupám a jejich souvislostem s v¥tami Ramseyova typu. Kone£n¥ profesor Petr Simon
(Karlova Universita, Praha, �eská republika) seznámil poslucha£e s klasickými i novými výsledky
o skoro disjunktním zjemn¥ní. Více neº polovina odborného programu byla napln¥na p°edná²kami
mlad²ích ú£astník· konference, kte°í p°edná²eli o svých výsledcích. Tématy byly teorie mnoºin,
Booleovy algebry a forsing, teorie ultra�ltr·, obecná topologie, teorie míry, deskriptivní teorie a
prostory funkcí.

Vzhledem k velkému mnoºství poslucha£· bylo stejn¥ jako v lo¬ském roce nainstalováno za°ízení
umoº¬ující promítat p°edná²ky paraleln¥ na dvou plátnech.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy poskytlo v bývalém franti²kánském klá²te°e ideální pod-
mínky pro tuto ²kolu. Nádherná krajina umoºnila ú£astník·m jeden p·ldenní výlet do okolí. Pro-
toºe v tomto roce p°íroda sn¥hem ne²et°ila, byl leto²ní výlet náro£n¥j²í, neº v minulých ro£nících.
Ná² dík pat°í také ob¥tavému personálu, který se o nás staral s p°íkladnou pé£í. Velice nás téº
pot¥²il zájem MCDO o konání dal²ího ro£níku op¥t Zimní ²koly v tomtéº areálu. Rovn¥º tak d¥ku-
jeme Evropskému programu INFTY, který umoºnil ú£ast na této Zimní ²kole patnácti student·m
magisterského a doktorského studia.

Organiza£ní výbor se na základ¥ reakcí ú£astník·, zvlá²t¥ pak zvaných p°edná²ejících, domnívá
ºe se tato Zimní ²kola vskutku vyda°ila.

V Praze, 11. února 2011.

Tomá² Pazák,
p°edseda Organiza£ního výboru
39. Zimní ²koly.


