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SLOVO EDITORA
Podstatná část textu RNDr. Jiřího Mikulčáka, CSc.,1 byla sepsána již
před dvaceti, třiceti lety. Některé jeho části považuji za zajímavé a cenné,
neboť obsahují množství informací, které bylo značně obtížné a časově náročné
soustředit.
Původni text byl napsán na psacím stroji. V letech 2008 a 2009 jej Jiří
Mikulčák mírně upravil, přepsal na počítači a připojil nové kapitoly. Od
podzimu roku 2009 jsem pak jeho práci postupně převáděl z WORDu do
AMSTEXu. Snažil jsem se z velké části vyhovět současným pravidlům pravopisu, ale větší slohové změny jsem nedělal. Jazykovou úpravu jsem se však
snažil provádět citlivě, aby zůstala zachována osobitost autorova vyjadřování.
Velkou pozornost jsem věnoval upřesnění a dohledání bibliograﬁckých
údajů. Využil jsem několik knihoven, zejména knihovny MFF UK a knihovny
Matematického ústavu AV ČR, která obsahuje původní fondy Jednoty českých
(československých) matematiků a fyziků. Mnoho informací jsem získal z rejstříků a databází, které jsou přístupné po internetu. Soupisy literatury jsem
místy podstatně rozšířil, především v závěrečných kapitolách.
Biograﬁcké údaje jsem na řadě míst upřesňoval a doplňoval z nejrůznějších
zdrojů, zejména z časopiseckých prací, z Ottova slovníku naučného a jeho
pozdějších dodatků – Ottova slovníku naučného nové doby a z webových
stránek Pavla Šišmy věnovaných českým matematikům.
Text Jiřího Mikulčáka považuji za určité svědectví doby. Podle mého názoru
dává zajímavý obraz nejen o vývoji vyučování matematice v našich zemích, ale
i o přístupech a charakteru zkoumání této problematiky v době nedávno minulé.
Vydání tohoto spisu proto považuji v určitém slova smyslu za splacení dluhu
předchozí generaci.
Jindřich Bečvář
1 J. Mikulčák (∗ 1923) maturoval roku 1942 na reformním reálném gymnáziu v Ostravě,
v letech 1942 až 1945 byl totálně nasazen, v letech 1945 až 1948 studoval učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na PřF UK v Praze, v letech 1948 až 1956 byl středoškolským
profesorem, v letech 1956 až 1961 odborným asistentem Výzkumného ústavu pedagogického
v Praze (oddělení metodiky matematiky), od roku 1961 odborným asistentem MFF UK.
V letech 1969 až 1980 byl současně na část úvazku odborným pracovníkem Pedagogického ústavu JAK ČSAV, v letech 1975 až 1990 spolupracovníkem Oborového informačního střediska
při PedF UK.
Roku 1974 získal titul RNDr., v roce 1975 vědecko-pedagogickou hodnost CSc.
První práce publikoval již jako středoškolský učitel. V dalších letech připravoval a vyhodnocoval didaktické experimenty, podílel se na přípravě učitelů, na tvorbě učebnic, tabulek,
metodických příruček, vysokoškolských skript z didaktiky, relací Československé televize, na
bibliograﬁckých pracích, na řešení státních úkolů atd.
Byl členem (i předsedou) Matematické pedagogické sekce Jednoty československých matematiků a fyziků, pořadatelem seminářů a konferencí týkajících se vyučování matematice.
Upozorňujeme na dva jeho články otištěné v 33. svazku edice Dějiny matematiky Matematika
v proměnách věků V (Matfyzpress, Praha, 2007): Jak jsme studovali matematiku v letech
1945 až 1948, str. 167–181, Jak se vyvíjela pedagogika matematiky ve druhé polovině 20. století, str. 249–315.

