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Zadání úloh 1. série
1.1

Chladný pokoj

Když sedím ve svém pokoji a je mi zima, rád se zahřeju horkou kávou nebo čajem.
Zahřívá mě nápoj jenom zevnitř anebo dokáže znatelně ohřát i okolní vzduch?
Úkol (5 b.): Spočítejte, o kolik se přibližně oteplí vzduch v místnosti díky přítomnosti horkého nápoje.
Vojta V.

1.2

Neznámá planeta

Přiletěli jste na neznámou planetu a zajímala by vás její hmotnost. Cestou jste
změřili její rozměry a rovněž znáte polární souřadnice místa, kam jste přistáli.
Nyní máte k dispozici hodinky, váhu a kilové závaží.
Úkol (5 b.): Jak zjistíte hmotnost dané planety?
Tomáš

1.3

Dozimetrie posádek letadel

Obavy obyvatelstva z radioaktivity jsou dnes soustředěny zejména na umělé
zdroje záření, zvláště na jaderná zařízení. Přitom průměrná roční efektivní dávka
z umělých zdrojů je přibližně 1 mSv, přičemž většinu tvoří lékařské ozáření.
Mnoho lidí ani netuší, že zdaleka největší ozáření obyvatelstva je způsobeno zdroji
přírodními. V ČR je průměrná roční efektivní dávka z přírodních zdrojů kolem
3,5 mSv. Největší příspěvek k této hodnotě má radon v budovách (49 %), kosmické záření přispívá k této hodnotě 14 %.
Kosmické záření dělíme podle původu na galaktické kosmické záření a sluneční kosmické záření. Galaktické kosmické záření pochází nejpravděpodobněji
z mléčné dráhy. Skládá se z 98 % z protonů a těžkých nabitých iontů a ze 2 %
z elektronů a pozitronů. Částice ze slunce jsou produkovány slunečními erupcemi
a koronálními výrony hmoty. Intenzita kosmického záření v atmosféře závisí na
sluneční aktivitě, která se mění přibližně s 11letým cyklem Slunce. Při vyšší sluneční aktivitě magnetické pole Slunce zastíní Zemi a dojde ke snížení intenzity
galaktického kosmického záření – tzv. Forbushův pokles. Během tohoto poklesu se
dávka pro posádky letadel snižuje. Dále stupeň kosmického záření v atmosféře závisí na nadmořské výšce. Atmosféra nás chrání před kosmickým zářením a s vyšší
nadmořskou výškou se ochranný účinek atmosféry snižuje. Intenzita kosmického
záření závisí také na zeměpisné poloze. Intenzita na pólech je větší, protože směrem od rovníku k pólům účinnost stínění zemským magnetickým polem klesá.
Posádka letadel je při výkonu povolání vystavena kosmickému záření více než
běžná populace na zemském povrchu. Proto je ozáření posádek letadel kosmickému záření brána jako profesní ozáření ve všech členských státech EU i v některých státech mimo EU. V ČR zajišťuje radiační ochranu Státní úřad pro jadernou
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Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Ionizující záření je pro nás sice neviditelné, přesto zasahuje do našich
životů více, než si možná dokážeme představit. Každý den jsme vystavováni přírodnímu ionizujícímu záření od Země a z vesmíru. Kosmonauti,
posádky letadel a horníci dokonce více než běžná populace na zemském
povrchu. Možná pijete kafe nebo čaj ze skleničky, která byla výrobcem
záměrně zabarvena tímto zářením. Některé památky a potraviny se ošetřují pomocí ionizujícího záření kvůli ochraně před napadením škůdci.
Využívá se ale také pro samotné studium památek a zjištování jejich původu a určování stáří biologických materiálů. Nejznámějším příkladem
může být stanovení stáří Turínského plátna pomocí metody známé jako
radiouhlíkové datování.
Dozimetristé jsou lidé, kteří se zabývají tímto zářením, detekují ho
pomocí detektorů a zkoumají jeho vlastnosti. Velká pozornost je také
věnována ochraně před tímto zářením. Dozimetristu nemusíte spatřit jen
v jaderné elektrárně, ale také třeba při měření v jeskyních, letadlech,
galeriích umění, poblíž sopek a vysokohorských observatoří. Být dozimetristou znamená podívat se do míst, kam se normální smrtelník nikdy
nedostane, a vést život plný adrenalinu.
bezpečnost. V roce 2002 vydal vyhlášku č. 307 O radiační ochraně. Ta říká, že
pro posádku letadel, která se zúčastní letu nad 8 km, je stanovena hodnota efektivní dávky 1 mSv za kalendářní rok. Pokud může být tato hodnota překročena,
členové leteckých posádek musí být informováni o velikosti ozáření, zdravotním
riziku a přijatých opatřeních. Hodnotí se ozáření jednotlivých členů posádek a na
základě těchto hodnocení se za účelem snížení ozáření upravují letové plány.
Je letová hladina 8 km pro posádku letadel zvolena v dané vyhlášce vhodně?
Může snad dojít k překročení hodnoty 1 mSv/rok u pilotů, kteří se vyskytují
pouze na letových hladinách do 8 km? Odpoveď se nachází v experimentálních
měřeních. Vaším úkolem bude stanovit roční dávku posádky letadla pomocí dat
z experimentálního letu do 4 km nad Příbramí. Potřebná data najdete v sekci
Zadání na našich stránkách.

Stanovení veličin ochrany před zářením
Rutinní měření radiační zátěže posádek letadel zajišťují speciálně vyvinuté počítačové programy, pro vědecké účely a ověření správnosti počítačových programů
se používají detektory záření. Jedním z takových detektorů je polovodičový detektor Liulin.
Křemíková fotodioda detekuje ve svém objemu deponovanou energii ε dopadajícího záření. Deponovaná energie představuje energii předanou ionizujícím
zářením v objemu fotodiody. Tato energie se zaznamenává v detektoru podle ve-
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likosti do jednoho z 256 kanálů.1 Detektor je nakalibrován tak, že vztah mezi
změřenou deponovanou energií a číslem kanálu k je
εk = k · 81,3 keV.
Šířka kanálu je tedy 81,3 keV.
Výsledkem měření je spektrum – kolik bylo pro dané číslo kanálu k zaznamenáno událostí, tuto hodnotu označíme Nk . Měřením tedy zjistíme, že se do
detektoru trefilo N1 částic, jež mu předaly energii ε1 = 81,3 keV, N2 částic, jež
mu předaly každá ε2 = 162,6 keV atd.2
Úkol a (4 b.): Vykreslete naměřené spektrum do grafu. Na ose x bude energie
odpovídající danému kanálu a na ose y počet zaznamenaných částic.
Kdybychom chtěli určit celkové množství pohlcené energie za celou dobu měření,
bylo by jím3
ε = N1 ε1 + N2 ε2 + · · · + N256 ε256 =

256
X

Nk εk .

k=1

Výsledné spektrum deponované energie slouží k odhadu absorbované dávky
D v křemíku, která udává, jaká energie byla předána ionizujícím zářením v daném místě křemíku na jednotku hmotnosti. Jednotkou absorbované dávky je
podle SI soustavy J · kg−1 , používá se pro ni ale speciální název gray 4 (značka
Gy). Absorbovaná dávka se podle očekávání vypočte vydělením předané energie
hmotností
256

D=

1
1 X
(N1 ε1 + N2 ε2 + · · · + N256 ε256 ) =
Nk ε k ,
m
m
k=1

kde m = 1,398 · 10−4 kg je hmotnost aktivního objemu křemíkové fotodiody, εk
deponovaná energie v k-tém kanále a Nk počet událostí v k-tém kanále.
Různé druhy záření nemusejí mít na lidskou tkáň stejné účinky. Proto je
pro dozimetrii důležitější veličinou tzv. dávkový ekvivalent H, který toto různé
působení zohledňuje. Jednotkou dávkového ekvivalentu je sievert 5 (značka Sv),
1
Podobně jako při focení digitálním fotoaparátem každý pixel citlivého čipu uloží do paměti
hodnotu od 0 do 255 v závislosti na jasu dopadajícího světla.
2
Příznivcům fotografování by mohlo pomoci, že analogií spektra pro fotografii je tzv. histogram. Ten udává, kolik pixelů ve fotografii má daný jas, tedy přísluší danému kanálu.
3
Výraz pro energii jsme přepsali pomocí tzv. sumy. Jedná se pouze o kompaktní zápis
prostředního výrazu. Pokud vám není jasné, oč jde, můžete výraz za druhým rovnítkem s klidem
ignorovat.
4
Louis Harold Gray (1905–1965) byl anglický fyzik, zkoumal vliv radiace na biologické
systémy a stal se tak průkopníkem nového oboru radiobiologie.
5
Rolf Maximilian Sievert (1896–1966) byl švédský fyzik, který se rovněž zabýval radiobiologií. Jednotka sievert má vzhledem k definici stejný fyzikální rozměr jako gray. Jiné označení
se tedy používá pouze pro přehlednost.
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definovaný jako dávka záření, a jedná se o dávku záření, jež má stejné účinky
jako 1 Gy rentgenového záření. Jedná se však o lokální veličinu, tj. určuje, jaký
efekt má ionizující záření na určitý kousek tkáně, na který dopadá dané záření.
Nezohledňuje tedy, že lidské tělo je chráněno vrstvou kůže a není celé nastaveno
přímo kolmo ke zdroji. Celkový účinek na lidské tělo popisuje veličina efektivní
dávka. To je právě ta veličina, která nás v tomto příkladu nejvíce zajímá a o které
jsme se zmiňovali v úvodních odstavcích. V našem případě ji aproximujeme tzv.
prostorovým dávkovým ekvivalentem H ∗ (10). Ten udává dávkový ekvivalent způsobený zářením v hloubce 10 mm pod povrchem tzv. standardní ICRU koule,
která má aproximovat lidské tělo.
V našem případě je pro výpočet prostorového dávkového ekvivalentu nutné
rozdělit absorbovanou dávku na dvě části D = Dlow + Dneut , kde Dlow odpovídá
částicím s deponovanou energií pod 1 MeV a Dneut vyjadřuje absorbovanou dávku
od částic s hodnotou deponované energie od 1 MeV, což jsou převážně neutrony.
Prostorový dávkový ekvivalent se pak spočítá jako
H ∗ (10) = klow Dlow + kneut Dneut ,
kde klow = 1,22 a kneut = 6,18 představují kalibrační koeficienty určené pomocí
referenčního pole v CERNu.
Úkol b (1 b.): Kterým číslům kanálů odpovídají nízkoenergetické částice a kterým
neutrony?
Vaším hlavním úkolem bude odpovědět na otázky naznačené v úvodním textu
k úloze. Nevystavují se příliš velkým dávkám ionizujícího záření i piloti, kteří
létají v nižších výškách?
Úkol c (7 b.): Stanovte roční hodnotu prostorového dávkového ekvivalentu z experimentálního letu nad Příbramí pomocí dat získaných z detektoru Liulin. Průměrný měsíční počet letů pilota, který létá s parašutisty do 4 km, je 300. Překračuje tato hodnota stanovenou hodnotu efektivní dávky pro posádku letadel?
Dáša

1.4

Grupy symetrií

Symetrie jsou považovány za velmi důležité vlastnosti objektů v rozličných, nejen
vědních oblastech – od matematiky a fyziky6 přes chemii7 , biologii až po architekturu a umění. Obecně se jedná o invarianci daného objektu vůči jistým transformacím. Ve škole jste jistě již zkoumali symetrie jednoduchých geometrických
objektů, přičemž jste uvažovali pouze ty transformace, které zachovávají velikosti
úhlů a délky. Tyto transformace se nazývají ortogonální a jedná se pouze o kombinace otáčení a zrcadlení. Vystřihli jste si z papíru trojúhelník a různě jste s ním
6
Symetrie krystalů a krystalových mříží hraje důležitou roli v krystalografii. Fundamentální
jsou pak symetrie v teoretické fyzice, viz následující odstavec.
7
Zde se zkoumají symetrie molekul, jež mohou mít vliv například na optickou aktivitu.
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Matematická fyzika
Tento obor patří na Jaderce k těm nejnáročnějším, neboť je potřeba
zvládnout studium jak abstraktních oblastí matematiky, jako je obecná
algebra nebo funkcionální analýza, tak i oblastí moderní teoretické fyziky,
jako je kvantová mechanika, kvantová teorie pole, teorie relativity nebo
statistická fyzika. Odměnou pak může být jednak samotné porozumění
těmto slavným teoriím a jednak možnost posunout svět dál vlastním
výzkumem v těchto fundamentálních odvětvích lidského poznání.
Jednou z perspektivních oblastí výzkumu je na naší fakultě kvantová
informace a komunikace. Konstrukce použitelného kvantového počítače
se sice zatím zdá vzdálenou, nicméně kvantová kryptografie naopak již
nachází komerční využití. Další oblastí zkoumání je výzkum v různých
oblastech matematiky, zejména v algebře a funkcionální analýze, jenž je
potřebný v rozličných aplikacích fyziky, zejména v kvantové mechanice.
Dále se zabýváme různými aplikacemi statistické fyziky např. v ekonomii.
Rovněž je zde možné zkoumat fyziku mikrosvěta – částicovou fyziku,
kvantovou teorii pole či teorii strun. A nakonec je zde oblast, které se
týká i naše úloha, a to jsou symetrie. O nich se dočtete více v samotném
textu k úloze.
v rovině či prostoru manipulovali, abyste dostali totožný trojúhelník.8 Přitom
jste ho nemohli v žádném směru nijak roztáhnout ani nikde rozstřihnout. Přesně
tyto transformace budeme zkoumat i nyní, ovšem z pohledu matematické teorie
takzvaných grup.
Pochopitelně by šlo zkoumat i jiné transformace, ne jenom ty ortogonální.
Co víc, nemusíme zkoumat pouze symetrie fyzických objektů, ale třeba také symetrie rovnic, symetrie samotného vesmíru či symetrie fyzikálních zákonů. Tyto
poznatky mají pak hluboké důsledky v teoretické fyzice. Symetrie rovnic nám
mohou pomoci odhalit jejich řešení a naopak symetrie našeho světa, tj. symetrie
řešení rovnic, jimiž se náš svět řídí, nám mohou pomoci odhalit ony rovnice, tj.
přírodní zákony. O tom ale třeba zase někdy jindy, pro dnešek si vystačíme se
symetriemi mnohoúhelníků.
Jak už jsme předeslali, se symetriemi úzce souvisí pojem tzv. grupy. Před
tím, než řekneme, co je to grupa, zopakujeme několik pojmů, které byste měli
znát ze školy. Půjde o vlastnosti operací, jako je například sčítání, odčítání nebo
násobení. O dané operaci, kterou můžeme nyní značit například kolečkem ◦,
řekneme, že je asociativní, pokud lze libovolně uzávorkovat, tj. (a◦b)◦c = a◦(b◦c),
a že je komutativní, pokud nezáleží na pořadí, tj. a ◦ b = b ◦ a. Například sčítání
i násobení je komutativní i asociativní (tj. platí a + b = b + a i a + (b + c) = (a +
8
Využívali jste u toho, že ve třech rozměrech lze zrcadlení dvourozměrných objektů realizovat jako překlopení. Pro znázornění rovin symetrie papírové kostky bychom už potřebovali
zrcátko.
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b) + c, stejně tak u násobení). Odčítání naopak není komutativní ani asociativní
(např. (10 − 5) − 2 = 3, ale 10 − (5 − 2) = 7, rovněž 10 − 5 = 5, ale 5 − 10 =
−5). Asociativní nekomutativní operace jste zřejmě zatím mockrát nepotkali,
nicméně nejsou až tak vzácné, řešitelé loňského ročníku znají například násobení
matic. S neasociativními operacemi se pracuje velice špatně a příliš se nepoužívají
(odčítání se dá výhodně převést na přičítání opačného prvku). Jako umělý příklad
neasociativní komutativní operace by mohl sloužit průměr ze dvou čísel. Dalším
důležitým pojmem je neutrální prvek vzhledem k dané operaci. To je prvek e, pro
nějž platí a ◦ e = e ◦ a = a pro každé a. U sčítání je takovým významným prvkem
nula a u násobení jednička. Spoustě operací u jiných objektů než čísel se rovněž
říká násobení (např. právě násobení matic) a neutrálním prvkům se zde říká
jednotkový prvek nebo jednotka (např. jednotková matice), odtud rovněž vžité
označení jednotky písmenem e z německého Einheit. Existuje-li u dané operace
neutrální prvek, pak může k některým objektům existovat i tzv. inverzní prvek, tj.
pro dané a může existovat a−1 takové, že aa−1 = a−1 a = e. V případě násobení
je to převrácená hodnota, která existuje ke každému číslu kromě nuly a značí se
tak, jak jsme uvedli: a−1 . V případě sčítání je to opačné číslo, které existuje ke
všem číslům a značí se −a.
Grupou nyní nazveme množinu G vybavenou operací ◦, která je asociativní,
má neutrální prvek a ke každému prvku v G existuje jeho inverze. Pokud je operace navíc komutativní, grupa se nazývá Abelova. Například reálná čísla s operací
sčítání tvoří Abelovu grupu. Reálná čísla spolu s operací násobení grupu netvoří,
neboť k prvku 0 neexistuje jeho inverze. Množina R \ {0} s násobením však již
grupu tvoří (opět Abelovu). Kladná čísla spolu se sčítáním grupu netvoří – k žádnému číslu zde neexistuje číslo opačné. Interval h−1, 1i spolu se sčítáním rovněž
netvoří grupu. Sčítání sice je asociativní, rovněž zde existuje neutrální prvek nula
i ke každému číslu číslo opačné, ovšem pod pojmem „množina vybavená operací“
nebo lépe „operace definovaná na množině“ rozumíme, že operace každé dvojici
prvků z dané množiny přiřadí prvek z téže množiny. Jednička je prvkem dané
množiny, ale 1 + 1 = 2 už nikoliv. Sčítání, jež je definováno na množině reálných
čísel, tedy nelze zúžit na interval h−1, 1i; říkáme, že operace sčítání na tomto
intervalu není uzavřená, a tak tento interval spolu se sčítáním netvoří grupu.
A jak proboha souvisí symetrie s grupami? Předveďme si to na jednoduchém
příkladě symetrií trojúhelníku. Nakonec nic složitějšího než pravidelné mnohoúhelníky v této úloze zkoumat nebudeme. Zkuste si sami rozmyslet, kolik má
trojúhelník symetrií a jaké to jsou (symetriemi myslíme kombinace otočení a zrcadlení, které převádí daný trojúhelník na totožný). Pokud jste došli k číslu pět,
nejspíš vám už schází jen ta, kterou má každý objekt, a to identita. Když vezmeme trojúhelník a nic s ním neuděláme, dostaneme úplně totožný trojúhelník!
Na to se nesmí zapomínat. Dále máme dvě otočení – o 60 ◦ vpravo a vlevo – a tři
zrcadlení podle os jednotlivých stran. No a co když například nejdřív trojúhelník
otočíme doprava a pak ho zrcadlíme podle osy směřující šikmo doprava nahoru
(na obrázku 1 osa 1)? Dostaneme opět symetrii trojúhelníku. Co víc, je to totéž,
jako bychom ho pouze zrcadlili podle svislé osy. Pokud zmíněné transformace
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označíme jako na obrázku 1 a operaci jejich složení symbolem ◦, můžeme symbolicky psát z1 ◦ o1 = z3 , tj. zrcadlení podle osy 1 složené s otočením doprava
je zrcadlení podle osy 3 (operace se vyhodnocují zprava doleva, tj. nejdříve otáčíme a pak zrcadlíme; dále je důležité uvažovat osy pevné a neotáčet je spolu
s trojúhelníkem). Složení je ilustrováno na obrázku 2.
z3
o1

z1

C

A

o2

z2

B

Obrázek 1 Symetrie trojúhelníku, o1 a o2 značí dvě otočení a z1 , z2 , z3
jsou zrcadlení/překlopení.

C

A

C

z1

o1

A

B

B

C

B

A

z3
Obrázek 2 Složení operací z1 a o1 .
Abychom své úvahy zjednodušili, dohodněme se, že pokud trojúhelník totožný s tím na obrázku označíme KLM , myslíme vrcholem K vrchol vlevo dole, L
vpravo dole a M nahoře. Prvním vrcholem pak prochází první osa, druhým druhá
a třetím třetí. Poté můžeme značit, že zrcadlení z3 působí jako z3 (ABC) = BAC
(třetí vrchol zůstává na místě a zbylé se prohodí). Podobně zmíněné složení
(z1 ◦ o1 )(ABC) = z1 (o1 (ABC)) = z1 (BCA) = BAC.
Nyní označíme množinu symetrií daného rovnostranného trojúhelníku D3 ,
abychom mohli slavnostně přistoupit k vyvrcholení celého povídání. Množina D3
spolu s operací složení ◦ tvoří grupu! Skutečně – daná operace je asociativní již
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z definice: pro f, g, h ∈ D3 je
((f ◦ g) ◦ h)(ABC) = (f ◦ g)(h(ABC)) = f (g(h(ABC))),
(f ◦ (g ◦ h))(ABC) = f ((g ◦ h)(ABC)) = f (g(h(ABC))).
V D3 jistě existuje neutrální prvek – je jím přece identické zobrazení. Nakonec
k oběma otočením je inverzní otočení na druhou stranu a každé zrcadlení je
inverzí samo k sobě. Stejně tak k identitě je vždy inverzí opět identita (chceme-li
vrátit trojúhelník do stavu, než jsme „nic neudělali“, stačí „nic neudělat“).
Zbývá ukázat, že složením dvou transformací, jež jsou symetriemi trojúhelníku, dostaneme opět symetrii trojúhelníku. To můžeme ověřit například tak,
že spočítáme složení pro každou dvojici symetrií. Získáme tak tzv. Cayleyovu
tabulku pro danou operaci. V takové tabulce můžeme pak snadno identifikovat
jednotku, pro každý prvek najít jeho inverzi nebo snadno získat informace o dalších vlastnostech dané grupy. Do tabulky jsme za vás již doplnili známou rovnost
z1 ◦ o1 = z3 .
Úkol a (3 b.): Doplňte Cayleyovu tabulku pro grupu D3 . Je grupa D3 Abelova?
Jak lze z Cayleyovy tabulky najít inverzi daného prvku?
◦
e
o1
o2
z1
z2
z3

e

o1

o2

z1

z2

z3

z3

Tabulka 1 Cayleyova tabulka pro grupu D3
Úkol b (2 b.): Najděte alespoň tři předměty, z nichž je jeden asymetrický (disponuje pouze triviální symetrií – identitou), jeden má konečně mnoho prvků
symetrie a jeden má nekonečně mnoho prvků symetrie. Přiložte jejich obrázek.
Tvoří množina symetrií s operací skládání vždy grupu?
Nyní se přesuneme ke zkoumání tzv. podgrup grupy D3 . Všimněme si, že různým
skládáním otočení nedostaneme nikdy nic jiného než otočení (identitu považujeme
rovněž za otočení). Stejně tak inverzí k otočení je vždy jen otočení na druhou
stranu. Podmnožina O3 = {e, o1 , o2 } ⊂ D3 obsahující pouze otočení tedy také
tvoří grupu.9 Říkáme, že O3 je podgrupa D3 a značíme špičatě O3 < D3 . Každá
9
K této grupě bychom došli, kdybychom třídu transformací, které bereme v úvahu, více zúžili a uvažovali bychom pouze speciální ortogonální transformace, jež kromě úhlů a vzdáleností
zachovávají i orientaci prostoru, tj. pravou ruku převedou vždy na pravou ruku. Tyto transformace sestávají pouze z otočení. Mimochodem právě jenom tyto transformace lze v přírodě
s předměty provádět.
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grupa má jako podgrupu sama sebe a tzv. triviální grupu E obsahující pouze
jednotku. Při ověřování, zda něco je či není podgrupa, již není potřeba ověřovat
asociativitu – to je čistě vlastnost dané operace a zmenšením množiny se nenaruší
–, je však třeba ověřit, že v podmnožině zůstala jednotka, že ke každému prvku
zůstala jeho inverze a také že je operace uzavřená na dané podmnožině, tj. složení
dvou prvků z podmnožiny je stále prvek podmnožiny. Například podmnožina
{e, o1 , z1 } není podgrupou D3 nejen proto, že v ní neleží inverze o1 , ale ani složení
z1 ◦ o1 v ní neleží.
Úkol c (2 b.): Najděte všechny podgrupy D3 . Určete, které z nich jsou Abelovy.
Nyní, abychom vás neunudili zaváděním stále nových a nových pojmů, již zanecháme přednášení a pouze trochu zobecníme již vyřešené problémy. Vaším úkolem
bude prozkoumat grupu Dn symetrií pravidelného n-úhelníku. Pokud se vám nebude dařit splnit tento obecný úkol, zkuste prozkoumat alespoň grupu D4 .
Úkol d (5 b.): Jaké prvky má grupa Dn pro n ≥ 3? Kolik jich je? Popište všechny
její podgrupy a určete, které z nich jsou Abelovy.
Dan

1.T Základy jazyka Python – zpracování výsledků
z loňského ročníku
Jak už jsme předeslali v úvodním slovu k této sérii, letošní tutoriál se bude
točit kolem programovacího jazyka Python. V této úloze vám ukážeme, jak lze
z internetových stránek „vysosat“ nějaká data a pak je zpracovat. Konkrétně se
bude jednat o výsledky loňského ročníku našeho semináře.
Stejně jako loni nebudeme vkládat tutoriál do dokumentu s ostatními úlohami. Text tutoriálu společně se zadáním úloh najdeš na našich stránkách. Kromě
verze ve formátu pdf je zde možné otevřít i verzi psanou v IPython notebook,
kde můžeš interaktivně spouštět a upravovat kód, který se vyskytuje v textu.
Ondra

