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V průběhu Školy byly utuženy dosavadní 
pracovní kontakty s didaktiky fyziky PLR 
a navázáno spojení s didaktiky N D R . Ze spo
lečného jednání vyplynul jednoznačný závěr, že 
vzájemná výměna zkušeností je velmi prospěšná. 

Josef Janás 

ZE ŽIVOTA JCSMF 

JASNÁ .80 

V dňoch 21. — 23. novembra sa zišli slovenskí 
matematici na konferencii v Jasnej pod Chopkom 
už po dvanásty raz. Organizátorkou konferencie 
bola žilínská pobočka JSMF. Následovníci 
dr. BERGERA sa zhostili svojej úlohy na výbornú. 
Tohtoročná Jasná bola naozaj jasná — počasím 
a prostředím zotavovne R O H počnúc a progra-
mom končiac. 

V prvý deň konferencie bolí predpoludním 
dve přednášky. Najprv hovořil dr. MILOSLAV 
D U C H O Ň , C S c , o abstraktnej harmonickej 
analýze ako o studiu funkcií a mier na topolo
gických grupách a ich zevšeobecněniach. Potom 
prednášal dr. TOMÁŠ HAVRÁNEK, C S C , na tému 
Logika, statistika a počítače. Hovořil o výsku-
moch, ktoré robí spolu s dr. PETROM HÁJKOM, 
C S C , v oblasti vzájomnej interakcie medzi 
týmito odbormi. Výskumy sú podněcované sna
hami o automatizáciu analýzy empirických 
údajov. 

Na závěr 1. plenárneho predpoludnia konfe
rencie boli vyhlášené výsledky súťaží: V súťaži 
mladých matematikov za rok 1980 získali druhé 
ceny dr. JOZEF KOMORNÍK, C S C , a dr. EUGEN 

RUŽICKÝ, C S c , 3. cenu získal dr. LUDOVÍT 
NIEPEL, C S C V súťaži o najlepší článok pre 
Matematické obzory, ktorú vypísal Ú V J S M F 
na rok 1980 so zameraním na problematiku 
ZDŠ, sa na prvých troch miestach umiestnili 
příspěvky VLADIMÍRA REPÁŠA, JÁNA K U R U C A 

a MÁRIE MLYNARČÍKOVEJ. 

Popoludní pokračovalo zasadanie vo dvoch 
sekciách. V sekcii středných a základných škol 
VLADIMÍR REPÁŠ a JURAJ VANTUCH hovořili na 

tému „Momevymať* — moderně metody vyučo-
vania matematiky. Hovořili o práci bratislavské
ho seminára s tým istým názvom. Žiakov ZDŠ 
motivujú k nácviku numerického počítania 
pomocou hier Matboj a Algopretek. Potom 
prednášal dr. VLADIMÍR JODAS o doterajších 
skúsenostiach s experimentálnym vyučováním 
matematiky v 1. ročníku gymnázií. Uviedol 
podrobný rozbor osnov, učebných textov, meto
dických sprievodcov a zbierok úloh. Tretiu 
přednášku na tému Názvové formy a nerovnice 
predniesol dr. ZOLTÁN ZALABAI. 

V sekcii vysokých Škol odzneli najprv referáty 
víťazov súťaže mladých matematikov 1980. Po
tom referoval prof. dr. M A R K O ŠVEC, D r S c , 
o práci bratislavského seminára z obyčajných 
a funkcionálnych diferenciálnych rovnic a dr. 
A N T O N DEKRET, C S c , o práci zvolenského 
seminára z diferenciálnej geometrie. D o c dr. 
IVAN HAVERLÍK, C S C , referoval o matematických 
modeloch rozpoznávania obrazcov a o problé-
moch zložítosti realizácie logických sietí. 

Druhý deň konferencie otvoril d o c dr. ŠTEFAN 
ZNÁM, D r S c , přednáškou Presne pokrývajúee 
sústavy kongrueneii. Uviedol prehfad súčasného 
stavu problematiky aj možnosti aplíkácií výsled-
kov v praxi (v dopravě). Vypísal cenu (vo výške 
500,— Kčs) za dókaz alebo vyvrátenie tejto 
hypotézy: Nech a(ri) je kongruencia, tj. a(n) je 
množina všetkých celých čísel kongruentných 
s a podTa modulu n. Systém kongrueneii 

(1) ЯfК-) ; 
1,2, ...,k 

sa nazývá presne pokrývajúca sústava, ak každé 
celé číslo patří právě do jednej kongruencie 
at(n^. Ak v systéme (1) neexistujú 3 rovnaké 
moduly, potom majú vsetky moduly tvar 
2aÝ5c1d, kde a, b, c, d sú nezáporné celé Čísla. 
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Potom následovala velmi obsažná přednáška 
dr. JOZEFA MIKLOŠKU, C S c , Tvorba, analýza 

a efektívna implementácia algoritmov na samo
činných počítačoch. Hovořil o analýze zložitosti 
algoritmov, o moderných metodách odhadu 
nepřesnosti numerických metod a najma o algo
ritmických problémoch, vznikajúcich pri riešení 
niektorých úloh umelej inteligencie, ktoré možno 
efektivně riešiť pomocou specializovaných para
lelných počítačov. 

Popoludní odzneli ďalsie dve přednášky. 
O testovaní a odhadoch neznámej hodnoty 
pravděpodobnosti náhodnej události prednášal 
dr. FRANTIŠEK RUBLÍK, C S C . Prof. dr. TIBOR 

SALÁT, D r S c , hovořil o permanentnom vzdělá
vaní učitefov matematiky. Rozoberal doterajšie 
skúsenosti s postgraduálnym štúdiom učiteíov 
středných Škol na P F U K a M F F UK a zaoberal 
sa otázkami ďalšieho vzdelávania absolventov 
učitelského směru studia vo světle připravované
ho zákona o postgraduálnom studiu. Po pred-
náške prof. Šaláta odovzdali ceny s medailami 
JSMF za rok 1980. Cenu za výchovu mladých 
vědeckých pracovníkov dostal prof. dr. MARKO 
ŠVEC, D r S c , a cenu za popularizáciu matematiky 
udělila Jednota vydavatelstvu ALFA. 

V posledný deň konferencie v nedelu 23. no-
vembra prednášal prof. dr. LADISLAV KOSMÁK, 
CSc, na tému Kombinatorika včera a dnes. 
Charakterizoval nové poňatie kombinatoriky 
v učebných osnovách pre gymnázia, ktoré súvisí 
s jej prudkým rozvojom v 2. polovici nášho 
storočía. Potom účastníci zhodnotili konferenciu 
a tým bol jej program vyčerpaný. 

Jasná '80 priniesla všetkým účastníkom vela: 
nové podněty a informácie, nové pracovně 
priatefstvá, nové plány. Vďaka za to všetko patří 
obětavým žilinským organizátorom, prednáša-
júcim aj ostatným účastníkom. Do vídenía 
v Jasnej '81. 

Kristina Smítalová 

I. K O N F E R E N C 1 A SLOVENSKÝCH 
FYZÍKOV 

V prvých septembrových dňoch roku 1980 
sa v krásnom prostředí Západných Tatier 
uskutočnila ďalšia fyzikálna akcia, avizovaná 

organizátormi ako I. konferencía slovenských 
fyzikov. Myšlienka zorganizovat' takéto poduja-
tie — niečo ako stavovské stretnutie slovenských 
fyzikov bez ohladu na to, kto na akom poste 
a z akého zorného uhla sa fyzikou zaoberá, 
zaměstnávala myse! časti členov fyzikálnej obce 
JSMF už dávnejšie. A priznajme si, že ju pri 
živote udržovala okrem iného taká malá, 
neškodná, ale predsa len nie právě najkrajšia 
ludská vlastnost', akou je závist'. Nie je tak ťažké 
uhádnut', čo a komu fyzici záviděli: matemati-
kom ich ,,Jasnú". Aby nevznikli pochybnosti, 
záviděli im ,,ducha" Jasnej, tú družnú atmosféru 
všematematických střetnutí, pocit spolupatřič
nosti, ochotu vzájomne si pomáhať, radiť 
a informovat' sa o všetkom, čo hýbe matema
tickým svetom — Či už je to veda s velkým ,,V" 
alebo drobný didaktický problém zo ZDŠ. 

Nie že by fyzici boli horší, to určité nie. Ale 
predsa sa občas zdalo, že rozdělením fyzikálnej 
časti Jednoty na dve sekcie Fyzikálnu vedeckú 
a Fyzikálnu pedagogickú, sa začal medzi nimi 
vytvárať neželatelný odstup. Aj keď sa spoluprá-
ca obidvoch sekcií najma v posledných rokoch 
celkom slubne rozvíjala, predsa len chýbalo 
širšie spoločné fórum, ktoré by svojim zameria-
ním členov obidvoch sekcií (spolu s „neorgani
zovanými") stmelovalo v prospěch toho, čo 
ich spája — v prospěch fyziky. Tak sa zrodila 
myšlienka využiť medzery v dvojročných interva-
loch medzi tradičnými pracovnými konferenci-
ami československých fyzikov na usporiadanie 
akcie, ktorá by bola ich užitočným doplňkom 
v národnom meradle. 

Od myšlienky k jej realizaci i nebolo daleko. 
Iniciativa vyšla este z predchádzajúcich výborov 
FVS a F P S J S M F (vedených J. KREMPASKÝM 
a S. ONDREJKOM), nové výbory obidvoch 
sekcií ju akceptovali a realizovali. A tak sa vo 
velmi peknom prostředí, v areál i Učebnovýcvi-
kového a rekreaČného střediska VŠP Nitra 
v Račkovej dolině začiatkom septembra 1980 
střetli sloven ski fyzici — v počte sice poměrné 
skromnom (63), ale zato v zastúpení najróznej-
ších pracovísk, od ZDŠ až po Akadémiu vied. 
Z pozvaných hostí potěšil záujem o jednanie 
konferencie, ktorý svojou prítomnosťou prejavili 
předseda JSMF prof. V. MEDEK, zástupca 
JČSMF dr. LEPIL, ako aj riaditelia závodov, 
ktoré sú kolektívnymi Členmi FVS J S M F — 
ing. P. PFLIEGEL Z Tesly Piešťany a ing. J. BOHÁČ 
Z VÚMATŽil ina. 
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Program konferencie bol dosť bohatý. Od-
bornú náplň tvořilo 7 vyžiadaných referátov: 

M. G R E G U Š : O niektorých problémoch matema
tické] fyziky, 
J. KREMPASKÝ: Biologické a sociologické aspekty 
fyziky, 
Š. VEIS: Stav a perspektivy fyziky plazmy, 
E. HRIVNÁK: Stav a perspektivy fyziky polovo-
dičov, 
M. BLAŽEK: Struktura častíc, 
D . KLUVANEC - M. ZEMAN: Přestavba vyučovania 

fyziky na základných školách a příprava učitelov 
na tuto činnost', 
S. ONDREJKA: Činnost' JSMF na podporu vyučo
vania fyziky (predniesol nový předseda FPS 
J S M F J. JANKOVIČ). 

Témy velmi za ujímá vé, sortiment u tém z ve-
deckovýskumnej oblasti na prvý pohlaď až 
příliš široký. Prednášatelia však dokázali citlivo 
voliť proporcie medzi vědeckým obsahom, apli-
kačnými možnosťami a zaujímavosťami daného 
fyzikálneho odboru, dókazom čoho bola živá 
diskusia po každej prednáške. Účastníci konfe
rencie sa zhodli na tom, že každá z prednášok 
im niečo priniesla: podnět pre orientáciu ve-
deckovýskumnej práce v buďúcnosti, zaujímavú 
informáciu o niektorých aktuálnych problémoch 
súčasnej fyziky, námět na spestrenie vyučovacej 
hodiny, resp. fundovaný výklad o cieloch a reali-
začných postupoch v přestavbě základnej Školy. 

D o odborného programu konferencie harmo
nicky zapadlo aj vyhlásenie výsledkov Súťaže 
mladých fyzikov za rok 1980. Dvaja z odměně
ných, V. ČERNÝ (I. cena) a J. TRNOVEC (II. cena) 
z M F F U K Bratislava, predniesli na konferenci! 
stručné referáty, v ktorých podali charakteristiku 
odměněných práč (III. cenu v súťaži získala 
H. MAŠEJOVÁ Z tej istej fakulty). 

Pracovny charakter konferencie podčiarklo 
aj spoločné zasadanie výborov obidvoch sekcií, 
ktoré málo dlhé trvanie a rušný priebeh. Pre-
diskutovali sa na ňom plány práce obidvoch 
sekcií na rok 1981, odznelo vela podnětných 
názorov a návrhov na konkrétné formy spoluprá
ce, padli kritické i pochvalné šlová — oboje 
váčšinou žasl úžené. 

Velmi dobru úroveň malá podlá zhodných 
názorov účastníkov konferencie aj , ,neodborná" 
časť programu. Turistické výstupy (individuálně 
či koletívne) na blízky Baranec, večerné pre-
mietanie diapozitívov o prírodných krásách 
Západných Tatier, exkurzia na prečerpávajúcu 

elektráren na Čiernom Váhu — a najma večerné 
posedenie pii vatře (samozřejmé so všetkým, čo 
k tomu patří) přispěli nemalou mierou k vytvo-
reniu srdečného priatelského ovzdušia na kon-
ferencii. Ak ku tomu přidáme ešte ochotu 
a príkladnú starostlivost' kolektivu Učebno-
rekreačného střediska VŠP Nitra pod vedením 
manželov Černotových a počasie na jedničku 
s hviezdičkou (až také si vraj fyzici ani ne-
zaslúžiliX móžeme snáď právom pokládat' start 
do novej fyzikálnej tradicie za vydařený. 

Na závěr ešte to najdóležitejšie: Aj keď si 
konferencia nekladla za cieí vyriešiť existujúce 
problémy či už vo vedeckovýskumnej práci alebo 
vo vyučování fyziky, predsa len sa časť proble
matiky prediskutovala na konferenci i do takej 
hibky, že bolo možné zaujať stanoviska, ktoré 
sú vyjádřené v záveroch konferencie. 

ZÁVĚRY KONFERENCIE 

Účastníci L konferencie slovenských fyzikov, 
ktorá sa konala v dňoch 3.-6. septembra 1980 
v Račkovej dolině, dospěli na základe přednesených 
referátov a diskusie k týmto uzávěrám: 

1. Pozitivně hodnotia prehlbovanie spolupráce 
medzi FVS a FPS JSMF a pre jej dlhodobú 
orientáciu doporučujú pravidelné organizovat' spo-
ločnú pracovnu konferenciu slovenských fyzikov 
v dvojročných intervaloch. 

2. V období medzi konferenciami budu táto 
spoluprácu zabezpečovat' výbory FVS a FPS 
koordinováním akcií FVS, FPS a JČSMF, 
zameraných na informovanie členov jednotlivých 
sekcií o najnovších výsledkách fyzikálneho výsku-
mu a o stave vyučovania fyziky na všetkých dru-
hoch škol v SSR. 

3. Vychádzajúc z naliehavých úloh v oblasti 
přestavby vyučovania fyziky je potřebné, aby vý
bory FVS a FPS stimulovali a podporovali prácu 
členov sekcií v týchto smeroch: 

a) zvýšit' úroveň vyučovania fyziky v dennom 
a postgraduálnom stádiu na vysokých školách, 

b) urychlit' adaptáciu výchovy učitefa na pře
stavbu vyučovania fyziky na základných a střed
ných školách, 

c) usměrňovat' aktivitu členov v edičných ra
dách a pri tvorbě a recenzi i učebnic. 

4. Účastníci konferencie v súvislosti s pře
stavbou vyučovania fyziky na základných a střed
ných školách konstatovali váznu situáciu spojenu 
s nedostatkom demonštračných učebných porno-
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cok. Je potřebné odstranit' medzeru vo vyučovaní 
fyziky u žiakov, ktorí končia školská dochádzku 
na základnej škole v 8. ročníku. Doporučuje sa, 
aby orgány JSMF věnovali pri rokovaniach 
s MŠ SSR tejto problematike mimoriadnu po
zornost'. 

5. V oblasti vědec kovýs ku mnej práce vo fyzike 
je potřebné prehťbiť orientáciu a záujem mladej 
generácie fyzikov o aplikačný výskům pre potřeby 
nášho priemystu a o fyzikálně problémy progre-
sívných technologií. V oblasti základného výsku mu 
je potřebné v sir sej miere využit' spoluprácu 
s Matematickou sekciou JSMF. 

6. Účastníci konferencie doporučujú usilovat' 
sa o zvýšenie angažovanosti fyzikov pracujúcich 
v oblasti vědeckého výsku mu na činnost' směrujúcu 
ku skvalitneniu úrovně vyučovania fyziky na 
všetkých stnpňoch škol v SSR. 

Eleonora Adlerová 

PROFILY O D M Ě N Ě N Ý C H V SUTAZI 
M L A D Ý C H M A T E M A T I K O V J S M F 

I I . c e n a 

RNDr. JOZEF KOMORNÍK, CSc. 

Katedra teorie pravděpodobnosti a matematické] 
statistiky M F F U K Bratislava 

(*28. 4. 1950 v Čároch, okr. Senica, Prír. fak. 
UK Bratislava 1973, R N D r , 1974, C S c 1978, 
školitel d o c R N D r . BELOSLAV RIEČAN, DrSc.) 

Odměněné práce: 

[1] Optimal control of stabilizable ti tne varying 
systems with time delay. Kybernetika 16 (1980), 
No 2, 183-197. 
[2] The Riccati Equation Solution of Linear-
Quadratic Problém with Terminál State. Přijaté 
do IEEE Trans. AC (spoluautor R N D r . PAVOL 
BRUNOVSKÝ, D r S c ) 
[3] Asymptotic Behavior of the Solution of 
Nonautonomeous Riccati Equation with Applica
tions in Optimal Control and Filtering. 

Prvá práca je věnovaná lineárnekvadratické-
mu problému optimálneho riadenia pre systémy 
s oneskoreným argumentom na nekonečnom 
časovom intervale. 

V druhej práci sa rieši lineárnekvadratický 
problém pri ohraničeniach na koncový stav. 

Tretia práca je věnovaná asymptotickým 
vlastnostiam riešení Riccatiho rovnic v případe, 
keď určuj úci neautonómny lineárny systém je 
rovnoměrné asymptoticky stabilizovatelný. 

I I . c e n a 

R N D r . EUGEN RUŽICKÝ, CSc 

Katedra geometrie M F F UK, Bratislava 

(*31 . 10. 1950 v Košiciach; M F F U K Praha 
1973, RNDr. 1978, CSc 1978, školitel prof. Ju. 
TROCHIMČUK, D r S c ) 

Odměněné práce: 

[1] The incidence submanifold of RPn G^RP") 
for n odd is nonorientable. Math. Slov., 26, 
1976, No. 2, 101-102. 
[2] Ob asimptotičeski dijferencirujemych funkci-
jach mnogich peremennych. Ukr. Mat. Zur., 29, 
1977, N e . 4 , 4 7 9 - 4 8 8 . 
[3] Teoréma Liuvilťa o konformnych otobraže-
niach. Preprint, Kijev A N USSR, 77.29, 1977, 
3 - 4 0 . 
[4] Teoréma Liuvilfa o konformnych otobraže-
niaclu In: Nekotoryje voprosy sovremennoj 
teorii funkcij, Novosibirsk 1976, 118 — 125. 

V prvej práci sa dokazuje neorientovatelriosť 
niektorých priestorov zástav. 

V druhej práci sa zovšeobecňuje pojem ,,funk-
cia asymptoticky vyhovuje Lipschitzovej pod-
mienke" a dokazujú sa dve vety rozsirujúce 
doteraz známe výsledky. 

Vtretej práci sa študujú minimálně podmienky 
pre konformné zobrazenia v priestore. Cha-
rakterizácía konformnosti je daná cez zachová
váme uhlov. 

V štvrtej práci sa využívajú výsledky z druhej 
práce na charakterizáciu konformnosti pomocou 
asymptotického chovania zobrazenia. 

ITL c e n a 

R N D r . EUDOVÍT NIEPEL, C S C 

Katedra geometrie M F F UK, Bratislava 

(* 24. 1. 1951 v Bratislavě, Přírodovědecká 
fakulta UK, Bratislava 1974, R N D r . 1974, 
C S c 1980-škol i te l ' d o c R N D r . Š. ZNÁM, 
D r S c ) 
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Odměněné práce: 
[ 1 ] E. NIEPEL, M. MALINOVSKÝ: Triangulation 

of phase diagrams. Chemické zvěsti, 32 (6) 
(810-820) 1978. 
[2] E. NIEPEL, T. SALÁT: O permutáciách množiny 
prirodzených čísel. Mat. obzory 5 (1974). 
[3] E. NIEPEL: Rozklady kompletných hypergrafov 
na faktory s danými priemermi. Acta Facultatis, 
Mathemetica XXXIV (1979) (21-27 . 
[4] E NIEPEL: On decompositions of complete 
graphs into factors with given diameters and 
radii. Math. Slovaca 30, 1980 (3-11). 

Prvá práca je věnovaná aplikácii geometric
kých metod na vyšetrovanie vlastností zložitých 
taveninových sústav. 

Druhá práca pozostáva z elementárnych dó-
kazov týkajúcich sa kardinality množiny permu-
tácií prirodzených čísel. 

Tretia a Štvrtá práca je věnovaná rozkladom 
kompletných grafov, resp. hypergrafov na fakto
ry s danými metrickými vlastnosťami. V prácach 
je dokázaná existencia a dedičnosť rozkladov 
a sú uvedené odhady pre počty vrcholov rozklá
daných grafov, resp. hypergrafov. 

Tibor Katriňák 

KONFERENCE O MINULOSTI 
A PERSPEKTIVÁCH VYUČOVÁNÍ 
MATEMATICE NA ZÁKLADNÍCH 
A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

Matematická pedagogická sekce JČSMF ve 
spolupráci s brněnskou pobočkou uspořádaly 
ve dnech 26.-28. listopadu 1980 celostátní 
konferencí o vyučování matematice, která byla 
zaměřena k minulosti a k perspektivám vyučová
ní matematice na základních a středních školách. 
Přípravnému výboru došlo 93 přihlášek pra
covníků středních a vysokých škol, výzkumných 
a resortních ústavů obou ministerstev školství, 
zástupců ČSAV a SAV. Na konferenci bylo 
předneseno 23 diskusních příspěvků a sdělení. 

První den jednání zahájil dr. J. ŠEDIVÝ 
(MFF UK Praha), který podal retrospektivní 
pohled na proces modernizace vyučování ma
tematice ve druhé polovině 20. století. Zhodnotil 
práci Mezinárodní komise pro vyučování ma
tematice (ICMI), založené v roce 1908 v Římě, 
jejíž slibná Činnost byla přerušena I. světovou 
válkou. V roce 1 954 byla ICMI obnovena jako 

komise volená na zasedáních Mezinárodní ma
tematické unie a rozvinula svoji práci nejdříve 
v pedagogických sekcích mezinárodních kongre
sů matematiků, později pořádáním samostatných 
mezinárodních kongresů o vyučování matema
tice (ICME) s velkým počtem účastníků. Tak 
např. ICME IV, konaného v r. l 980 v Berkeley, 
se zúčastnilo téměř 2000 pracovníků z 73 zemí. 
O reformách ve školské matematice v USA 
v letech 1960-1980 hovořil M. JELÍNEK (JČSMF 
Praha). Období velkých projektů v matematice 
a v přírodních vědách (1960—1970) vystřídala 
etapa kritických hlasů, zklamání, pesimismu 
a ztráty důvěry ve školu a pedagogické výzkumy 
(1970—1975). Druhá polovina sedmdesátých 
let je ve znamení intenzívni práce na aktuálních 
problémech vyučování matematice, které vy
plynuly ze tří rozsáhlých celonárodních výzkumů 
stavu výuky matematiky v USA. Doc. J. VYŠÍN, 
CSc, informoval přítomné o práci belgického 
centra didaktiky matematiky a jeho vlivu na 
ostatní střediska v Evropě. Zajímavá byla 
vystoupení prof. dr. L. KOSMÁKA, CSc. (MFF 
UK Bratislava), který hovořil o zkušenostech 
s vyučováním matematiky v rozvojových ze
mích, a dr. P. KvĚTONE* (PF Ostrava), který se 
zabýval postavením minikalkulátorů ve vyučová
ní matematice. 

Druhý den jednání uvedl referát dr. F. KU
ŘINY (PF Hradec Králové) o modernizaci vyučo
vání matematice a geometrii. Ukázal, že geo
metrie je jedna z nejproblematičtějších složek 
vyučování matematice, neboťjsou v ní soustředě
ny nesnáze ve vzájemných vztazích mezi poznat
ky z materiální zkušenosti a abstraktními výroky, 
mezi názorem a logikou, mezi vědou moderní 
a klasickou. V závěru charakterizoval některé 
specifické cíle vyučování geometrie: matemati
zaci fyzikálního prostoru a její bezprostřední 
aplikaci, seznámení žáků s obecnými algebraický
mi i topologickými strukturami aj. 

Tří další sdělení se týkala modernizace 
vyučování matematice ve Velké Británii, Francii 
a v NSR. Dr. B. KussovÁ, CSc. (MÚ UK Praha), 
charakterizovala nejznámější modernizační pro
jekty ve Velké Británii, zejména projekt SMP —• 
School Matematics Project, doc. dr. J. BLAŽEK, 
CSc. (MFF UK Praha), hovořil o významných 
změnách ve vyučování matematice ve Francii 
v posledním desetiletí, jejich tendenci a realizaci 
v některých řadách učebnic užívaných v nej
vyšších ročnících středních Škol, dr. O. ODVAR-
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KO, CSc. (MFF UK Praha), informoval o řadě 
západoněmeckých učebnic matematiky Welt 
der Mathematik, určených pro 1.—10. ročník 
a Mathematik heute, pro 5.—13. ročník. 

Velmi zajímavé a podnětné byly informace 
o tom, jak řeší modernizaci vyučování matema
tice v SSSR a v MLR. Dr. J. SEDLÁČKOVÁ, CSc. 
(PF UP Olomouc), informovala o třech etapách 
modernizace vyučování matematice v SSSR. 
První etapa (druhá polovina padesátých let) 
se týkala zejména zvýšení ideově teoretické 
úrovně vyučování matematice, důslednější poly-
technizace a kvalitativního zlepšení metodické 
úrovně vyučování. Šedesátá léta jsou ve znamení 
intenzívní práce na návrhu nových osnov mate
matiky. Osnovy vypracované skupinou I. K. 
ANDRONOVA (pro 1.—3. ročník) a A. N. KOLMO-
GOROVA (pro 4. —10. ročník), byly předloženy 
k široké diskusi v roce 1966 a staly se základem 
pro napsání nových učebnic. Třetí etapa moder
nizace začíná kritickým zhodnocením výuky 
matematiky podle nových učebnic. Výsledkem je 
návrh upravených osnov matematiky pro osmi
letou a střední školu, který připravilo MŠ SSSR. 
Současně byly předloženy k posouzení další 
dvě varianty osnov matematiky 4.—10. ročníku, 
vypracované komisemi A V SSSR pod vedením 
I. M. VINOGRADOVA a A. N. TICHONOVA. 
Diskuse k těmto návrhům, která se rozvinula na 
stránkách odborných i metodických časopisů 
v SSSR, je pro nás velmi podnětná a cenná. 

Dr. L. BÁLINT, CSC. (VÚP Bratislava) se 
zabýval průběhem modernizace vyučování ma
tematice na základní a střední škole v MLR. 
K problémům základní školy se vážou tři expe
rimenty: experiment zaměřený na modernizaci 
obsahu i metod vyučování matematice (zahájen 
ve šk. roce 1963—1964 pod vedením T. VARGY), 
experiment soustřeďující se na vypracování 
efektivních vyučovacích postupů, které rozvíjejí 
myšlenkovou Činnost žáků (zahájen 1964—1965 
pod vedením F. LENÁRDA) a experiment zkouma
jící možnosti samostatné a tvořivé práce v tříd
ním kolektivu (zahájený 1966—1967 a vedený 
F, TIBORNOU). Výsledky všech tří pokusů byly 
využity při vypracování návrhu nových učebních 
osnov matematiky pro základní školu, schvále
ných v roce 1972, Problémy vyučování matema
tice na středních školách se začínají systematicky 
studovat od r. 1973 a výsledkem jsou moderni
zované osnovy matematiky, zaváděné na střední 
školu postupně od r. 1979. 

Poslední den jednání byl věnován perspekti
vám vyučování matematice u nás. Zástupci 
výzkumných ústavů informovali přítomné o úko
lech, které v této oblasti řeší jejich pracoviště: 
dr. L. HRDINA (SAV Bratislava) hovořil o nových 
přístupových cestách k vyučování matematice, 
dr. J. HORÁLEK, CSc. (MÚ ČSAV) seznámil se 
základním výzkumem ve vyučování matematice, 
dr. H. LÁDROVÁ (MŠ ČSR) informovala o per
spektivách péče o talentované žáky v matema
tice na základních školách u nás a dr. J. MŮL-
LEROVÁ, CSc. (VÚP Praha) seznámila přítomné 
s výzkumem ve vyučování matematice na VÚP. 

Závěrem lze říci, že konference shromáždila 
cenné informace, které pomohou našim didakti
kům matematiky při hledání odpovědi na 
otázky, které přináší modernizace obsahu 
a metod vyučování matematice u nás. 

Jiří Hájek 

ČINNOST POBOČKY JSMF V TRNAVĚ 

Trnavská pobočka přešla zložitými změnami, 
ktoré malí za následok pokles aktivity výboru, 
neinformovanost' členov o akciách, ktoré po
bočka poriadala, i finančné záležitosti nebo
li vybavované tak rýchlo, ako by si to bola 
situácia vyžadovala. 

Prvým narušením práce výboru bol odchod 
jej předsedu RNDr. VINŠA. PO jeho odchode 
z katedry matematiky PdF v Trnavě, a teda 
i z pobočky, převzal v priebehu zjazdu JSMF 
funkciu předsedu RNDr. VOJTECH FILO, profesor 
Gymnázia v Piesťanoch. Práca sa začala síubne 
rozvíjať, avšak odchod pokladníka J. HRÍBIKA 
do dóchodku a jeho zaneprázdnenie inými 
funkciami robili problémy, čím viazlo hospo
da renie pobočky. Distribůcia Matematických 
obzorov nebola na patričnej úrovni. 

Hněď na to odišiel tajomník pobočky RNDr. 
JURAJ VANTUCH do Bratislavy. Výbor po poradě 
na katedře matematiky PdF sa rozhodol, že do
časné kooptuje RNDr, DANIELU HRICIŠÁKOVÚ, 
ktorá piebrala funkciu tajomníka pobočky, 
a IVANA SADLOŇA, ktorý sa stal hospodárom 
pobočky. Distribúciu Matematických obzorov 
přebrala pobočka Bratislava I. 

Takto výbor pracoval až do 20. mája 1980, 
kedy bol zvolený nový výbor pobočky. Před se-
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dom sa stal R N D r . VOJTECH F I L O , tajomníčkou 
R N D r . DANIELA HRICIŠÁKOVÁ, hospodářem 
IVAN SADLOŇ, podpredsedom KAZIMÍR ŽÁK 

a predsedom revíznej komisie PhDr. OLIVER 
Ž I D E K . 

I keď sa pobočka bořila s takýmito probléma-
mi, nemožno povedať, že by jej členovia neboli 
pracovali. Celá práca sa sústreďovala zhruba 
do týchto oblastí: 1. Přednášková činnost'. 
2. Práca v kluboch. 3. Práca s mládežou. 4. Sko-
lenie učitelov. 

Přesné vymenovanie prednášok, ktoré pred-
nieslí naši členovia, nie je možné. Mnohé sú 
poriadané s inými inštitúciami, ktoré ich aj 
finančně zabezpečujú. Tieto přednášky sú 
poriadané v kluboch, na róznych zasadaniach 
pobočky, na školách i v atómovej elektrárni 
v Jaslovských Bohuniciach. Prednášajú nielen 
členovia nasej pobočky, ale i prednášatelia 
z iných pracovísk, ba aj ich hostia zo zahraničia. 

Aktívna činnosť klubov je registrovaná 
v dvoch kluboch v Trnavě (jeden pře základné 
školy a druhý pre středné školy), ďalej v Piešťa-
noch a v Trenčíne. Na zasadaniach klubu si 
účastníci vypočujú aktuálnu přednášku, po nej 
riešia problémy týkajúce sa nielen vyučovania 
matematiky a fyziky, ale i života pobočky. 

Prevažnú časť členov pobočky tvoria učitelia, 
preto najrozmanitejsiu Činnosť vykazuje pobočka 
v práci s mládežou. 

V snahe popularizovat' matematiku medzi 
mládežou poriada pobočka v spolupráci s Kraj
ským domom pionierov a mládeže v Trnavě už 
od roku 1977 súťaž pytagoriáda. V prvých ro-
koch malá táto súťaž ověřovací charakter, teraz 
sa poriada každoročně, a to v prvej fáze ako 
okresná, na ktorú potom nadvázuje krajské kolo. 
Na zdarnom priebehu tejto súťaže majú zásluhu 
i posluchači P d F . Ti sa podielali i na vedení 
matematického záujmového krúžku pri K D P M . 
Svoje skúsenosti spracoval i v ŠVOČ, z ktorých 
dve postúpíli až do celoštátneho kola. Podobné 
úspěšné sa rozvíja pionierska pytagoriáda z fyzi

ky, ktorú tiež organizujeme v spolupráci 
s K D P M . 

Naši členovia pracujú pri organizovaní 
okresných kol M O a F O kategorie Z v okresoch 
Trnava, Senica, Trenčín a Galanta. 

Najviac členov však pracuje v MO a FO 
v kategóriach A, B, C, D. Nie je možné vyčíslit' 
počet prednášok, instruktáží a školení, ktoré 
v rámci MO a FO naši členovia urobili. Viacerí 
sú členmi KV MO. Pobočka Trnava každoročně 
zabezpečuje krajské kolo MO kategorie B, kde 
súťaží přibližné 120—150 žiakov. Pobočka pra
videlné organizuje sústredenia pre úspěšných 
riešitelov M O v Budmericiach. V roku 1979 
bola Trnava dejiskom celoštátnej súťaže MO, 
ktorá přeběhla v dňoch 8—10. V. 1979. Do 
zabezpečenia tejto akcie sa zapojili takmer 
všetci členovia katedry matematiky P d F a ma
tematici Gymnázia v Trnavě. Úspěšný priebeh 
súťaže, ako i kvalitné podmienky pre zasadanie 
UV M O ocenilo MŠ SSR ďakovným listom, 

V súčasnom období postupného zavádzanía 
modernizovaného školského projektu do praxe 
sa členovia pobočky angažujú ako prednášatelia 
pri přeškolovaní učitelov základných škol. 

Úspěšné sa rozběhla spolupráca s KPU 
v Bratislavě. Usporiadali sa dva semináře o vy
učovaní fyziky na SOŠ a SOU, a to jeden v 
Piešťanoch a druhý v Trnavě. 

Našu pobočku dobré reprezentujú i teoreítckí 
pracovníci v Jaslovských Bohuniciach. I keď 
svoje akcie poriadajú často s inými organizá-
ciami, ich činnosť je bohatá. 

Pobočka vybudovala sieť dóverníkov. Jej 
úlohou bude pomocou nich rozprúdiť život 
pobočky v okresoch Senica, Trenčín a Galanta. 

Nepodařilo sa nám dostatočne preniknúť do 
výpočtových stredísk a medzi učitelov matema
tiky a fyziky na ZŠ. Splněním týchto úloh po-
móže pobočka rozvojů a popularízácii mate
matiky a fyziky v našom obvode. 

Vojtech Filo 

Ptát se na smysl nebo účel vlastního bytí tvorstva 
vůbec, zdálo se mně z objektivního hlediska 
vždycky nesmyslné. A přece naopak má každý 
člověk určité ideály, které usměrňují jeho snažení 
a úsudek. 

V tomto smyslu jsem pohodlí a štěstí nikdy 

nepovažoval za vlastní cíl (této mravní základně 
říkám také ideál stáda vepřů). Mé ideály, které 
přede mnou zářily a znovu a znovu mě naplňo
valy radostnou životní odvahou, byly dobro, 
krása a pravda. 

A. Einstein 
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