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88 REZOLUCEResoluce èili výsledek rozpravy dne 8. kvìtna odbývané o otázce: þProènebývají mathematika a fysika na gymnasiích u vìt¹iny ¾ákù oblíbeny a jak byse tomu dalo odpomociÿ.þCo se týká neoblíbenosti mathematiky na gymnásiích u vìt¹iny ¾ákù, le¾íhlavní pøíèina v mathematice samé a pak v nepøimìøeném rozdìlení látky.Málo stránek jest v mathematice, které by pro v¹echny ¾áky z gymnasiavystupující byly potøebné a zajímavé. Proèe¾ nemìlo by se v¹e a tak do po-drobna pøedná¹eti, za to ale dùkladnìji a déle probírati partie pro ka¾dého ¾ákapotøebné a zajímavé k. p. rovnice, slo¾ité úroèení atd.V ni¾¹ím gymnasiu se podává pomìrnì velmi málo nového | na vy¹¹ímgymnasiu zas mnoho a z èásti zbyteèného. Kde¾to vìdám zajímavìj¹ím jakofysice, luèbì, pøírodopisu a dìjepisu pomìrnì málo èasu vìnuje, pøedná¹í semathematika po 8 let. Proèe¾ by se mìlo pøimìøenìj¹í rozdìlení látky zavésti.Mathematika stala by se oblíbenìj¹í a zajímavìj¹í, kdyby pøi ka¾dé partiihodnì pøíkladù a úloh hlavnì z praktického ¾ivota se podávalo a to tím vícepøi nahoøe naznaèených.Jiná pøíèina jest ta, ¾e bývají na mnohých gymnasiích hned v prvních tøídách¹patné základy polo¾eny, na kterých pak tì¾ko pevnì staviti ano nemo¾no.Stává se tedy velmi èasto, ¾e uèitelé jiných odborù, které s mathematikounesouvisí, mathematiku pøedná¹í a to povrchnì a nedokonale. Takový uèitel,který ji¾ pøed lety v¹e z mathematiky zapomnìl, musí se nauèiti tomu na zpa-mìt, co stojí v knize, a podává to ¾ákùm témìø doslovnì. Tací uèitelé nemajísami lásku k této vìdì a tím ménì dovedou ji vzbutiti ve svých posluchaèích.Proèe¾ tento zloøád by se mìl odstranit a jenom ti mìli by býti ustanoveni zauèitele mathematiky, kteøí mathematiku za svùj obor si vyvolili, studovali a siji oblíbili.Je¹tì jiná pøíèina jest ta, ¾e na mnohých gymnasiích pøíli¹ se hoví mecha-nickému uèení z pamìti. Není pak divu, ¾e ¾ák v¹eho hlub¹ího rozumovéhopøemý¹lování a tedy i mathematického se ¹títí.Co se týèe fysiky, jest tato sama o sobì zajímavá a ka¾dému vzdìlanci po-tøebná. Fysika na ni¾¹ím gymnasiu po¾ívá dosti lásky, proto¾e se více experi-mentuje, na vy¹¹ím gymnasiu ztrácí tuto lásku, ponìvad¾ se velmi málo expe-rimentuje a pøíli¹ mnoho vzorek vyvinuje, tak ¾e fysika není ne¾ upotøebenámathematika.Proèe¾ místo mathematické fysiky mìlo by se více experimentovati, arci ¾eby musily býti fysikální kabinety úplnìj¹í ne¾ obyèejnì bývají, tak ¾e kolikrát¾ák po celý rok ani experiment neuvidí.



89Té¾ by se mìlo více praktických pøíkladù a úloh k rozlu¹tìní podávati, aby¾ák aspoò vìdìl, k èemu jsou ty vzorky a jak a kdy je mo¾no upotøebiti. Arci¾e by se musilo fysice vytknout více èasu.Té¾ by se stala fyzika oblíbenìj¹í, kdyby uèitelé podávali historické po-známky a i nejnovìj¹ích výsledkù fysiky (k. p. mechanická theorie, teplo, svìtlo,nová akustika atd) si více v¹ímali.Ménì dùle¾ité vìci by se mohly vynechat, aby se èasu získalo pro expe-rimenty, pøíklady a úlohy. I pøi malých prostøedcích se dají mnohé pokusyprovést.ÿ
Mír. Neumann Frt. Houdekt. è. starosta t. è. jednatel
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