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pak zapisují úlohy, které mu byly dány, datum, kdy byla dána. 
kdy dokončena, jakož i klassifikaci této práce. Vedle toho v oby
čejném kvartovém sešitu zapisuji rozvrh cvičení dle jednotlivých 
skupin a žáků v nich. 

Že při cvičeních nesmějí žáci nahlas mluviti, ani jakýmkoliv 
způsobem jeden druhého v práci vyrušovati, jest samozřejmo. 

Konče tyto řádky mohu dle svých zkušeností říci: Prak
tická cvičení žáků z fysiky jsou výtečným prostředkem paeda-
gogickým vzbuditi zájem žáků pro vědy přírodní, naučiti je 
zručnosti a vytříbiti jejich soudnost. Vyžadují však mnoho trpě
livosti, času a práce ne dosti honorované*). Odměnou jest uči
teli i žáku radost z výsledků vykonané práce. A proto dopo
ručuji co nejvřeleji zavedení praktických cvičení všude tam, kde 
tomu poměry jen poněkud dovolují. 

Věstník l i terární . 
R e c e n s e knih. 

F. Gomes Teixeira, Traité des courbes spéciales remar-
quables planeš et gauches. Dva svazky 4°, stran 391 + 479. 
Coimbra, 1908—1909. 

Veliké toto dílo, r. 1899 cenou akademie madridské vy
znamenané, vychází tentokráte ve francouzském překlade jako 
IV. a V. svazek sebraných spisů plodného autora portugalského. 

Myšlenka podati přehled stavu geometrie křivek po stránce 
retrospektivní vynořila se na několika stranách ke konci minu
lého století, a nalezla m. j . pokud se týče křivek rovinných 
znamenitého řešení známým spisem pana G. Lorie. 

Dílo pana Teixeiry má tak dalece programm širší, že 
jedná též o křivkách prostorových, mimo to má jistý lexikální 
nádech a při tom přec jest jistý systém v postupu znatelný. 
Je podstatnou částí programmu, aby výklad byl elementárný, 
všeobecně přístupný. Skutečně nevyžaduje jeho porozumění 
žádných hlubších vědomostí algebraických, nanejvýš se tu a 
tam vyskytují funkce elliptické. Látka spořádána jsouc s velkým 

*) Ostatně v poslední době aspoň někteří, kollegové obdrželi za prak
tická cvičeni zvláštní remunerace. 
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vkusem, informuje na mnoze suggestivně i o thematech zcela 
moderních (na př. práce Humbertovy). 

Dílo p. Teixeiry má hlavně tu výbornou vlastnost, že 
o jednotlivých křivkách podává základní poznatky přímo, s vý
kladem plným a jasným, neodvisle od ostatní látky. Po této 
stránce povoláno jest konati dobré služby také pěstitelům jiných 
mathematických odvětví, a nepochybuji, že se pro tuto přehled
nost brzy stane nepostradatelnou pomůckou každého pracovníka 
v tomto oboru. 

M. Lerch.. 
V Brně. v listopadu 1909. 

Zprávy z výboru Jednoty českých inatheinatikiu 

Rádná valná schůze Jednoty za správní rok 1908/9 konala 
se dne 8. prosince 1909 za hojné účasti členstva v posluchárně 
fysikálně-elektrotechnického ústavu c. k. české vysoké školy 
technické. 

Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly pro
vedeny volby, jak níže uvedeno. 

Z předmětů jednání dlužno vytknouti, že valnou schůzí 
byli zvoleni čestnými členy p. vládní rada Vincenc JarolítneJc, 
professor c. k. české vysoké školy technické, a p. dr. Karel 
Petr, professor c. k české university v Praze, za své zásluhy 
o Jednotu a vědu mathematickou. 

V příčině volného návrhu na změnu stanov Jednoty bylo 
po návrhu výboru valnou hromadou usneseno, aby se znění 
návrhu toho rozeslalo všem členům Jednoty k dobrozdání, do
plnění neb zlepšení; úkol ten byl záhy na to proveden. 

Bezprostředně po valné schůzi konána byla první schůze 
výboru v novém správním roce, na níž rozděleny jednotlivé 
funkce takto: 

Předseda: p. c. k dvorní rada dr. Vincenc Strouhaly professor 
c. k. české university, protektor Jednoty. 

Místopředseda: j>. vládní rada Václav Starý, ředitel c. k. vyš. 
reální školy v Ječné ul. 
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