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FRANTIŠEK ONDRÁK: 
% ; • 

Dodatek k poznámkám o pohybu křivočarém. 

Článkem kol. Friedricha o pohybu křivočarém byl jsem upo
zorněn, že mé poznámky k tomuto tématu, uveřejněné v loňském 
ročníku na str. 33 a další, mohou vésti k event. -výkladu, kol. Frie
drichem s výhradou (a námitkami) uvedenému na istr. 23 t. roč., 
ř. 25 a další, že užil jsem v r h u zpětně k dedukci dynamické pod
mínky pro j a k ý k o l i v křivočarý pohyb. Jelikož jsem při svém 
postupu této tendence neměl, upozorňuji laskavé čtenáře, že všech
ny poznámky připojené k problému 1. v mém článku jest vztaho
vati pouze na řešení otázky v problému přesně formulované a tedy 
pouze na vrh, nikoliv též na obecný pohyb křivočarý. 

Budiž mně při této příležitosti dovoleno podati podrobnější 
vysvětlení důvodů, pro které jsem předieslal problém 1. před po
hybem kruhovým. 

1. Chci-li hledati dynamickou podmínku pro vznik pohybu kři
vočarého vůbec, jest přirozeno a ve shodě s postupem induktivním, 
když tuto podmínku zkoumám napřed na specielním, již'(synthe-
ticky) probíraném případě pohybu křivočarého při vrhu. Řešení 
problému 1. vyžaduje důkazu, že t r v a l ý s m ě r o v ý r o z d í l 
mezi silou gravitační a okamžitou rychlostí jest podmínkou (a) do
stačující (postup přímý) a (b) nutnou (úvaha zpětná). 

Vzhledem k pojednání kol. Friedricha poznamenávám, že po
znatek získaný na tomto spec. případě, zkušeností potvrzený, po
dává isměrnici — (heuristická cena induktivního postupu) — pro 
experimentální zkoumání obecného křivočarého pohybu, jak je na 
př. popisuje kol. Friedrich na str. 24 t. roč. Myslím vsak, že není 
také metodickou chybou, když někdo dá přednost v tomto případě 
dalšímu pochodu logickému, a experimentální potvrzení výsledků 
se povede za rozborem pohybu kruhového, jak se dosud většinou 
děje. Mám při tom na zřeteli velkou cenu dedukce v badání pří
rodovědeckém a tudíž i ve vyučování. 

- 2. Řešení pohybu kruhového metodou hodograficfcou podle 
učebnice Dra Maska, vyd. 4., str. 65, působí většině žáků veliké 
obtíže, které odrazují učitele od této metody. Jelikož však hodor 
graf jest, přihlížeje k podstatě věci, velmi vhodným prostředkem 
k řešení daného problému, hlediěl (jsem také předeslaným) rozborem 
vrhu usnadniti žákům porozumění a umožniti samočinnost pro roz
bor pohybu kruhového. Zvláště potřebuje průpravy ten zpětný 
obecný postup, jímž ze dvou po sobě jdoucích rychlostí má se odvo
diti; vektorově zrychlení pohybu kruhového. Okolntost, že žádrp&~ 
sobení (daného) zrychlení gravitačního při vrhů již znají ^ postupu 
přímého, usnadňuje jim tam pochopení úvahy zpětné; zobecnění 
postupu jde pak lehce. , r > - , ;: :í: •> 
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Do poznámek k problému 1. vsunul jsem v prvním, odstavci 
jako doplněk předchozí látky bližší objasnění pojmu »hodograf«, 
neboť stručná zmínka o něm v učebnici Dra Maska, str. 62, nestačí 
pro určitost a jasnost pojmu. Této poznámce dal jsem ráz obec
nosti poukazem na obecný případ hodografu křivočarého. To však 
žáci nahlédmou již také píi vrhu; bystřejší z nich obyčejně sami 
poukáží na to, že -se zrychlení tíhové co do směru i velikosti přece 
jen poněkud během vrhu mění, zvláště při vrhu ve větších rozmě
rech; jediná se vlastně o pohyb centrální. 

KAREL REGNER (Mladá Boleslav, R): 

K poměru mezi úkolem a počtem hodin fysiky 
na reálce. 

U příležitosti stálých anket a uvažování o osmitřídní reálce bylo 
by velmi záhodno, upozorniti všechny vlivné činitele, aby nedovo
lili oklesťování fysiky na vyšším stupni reálky, naopak aby jí byl 
přidělen čas přiměřený její nesnadnosti a důležitosti. Fysika pro 
svou exaktnost a matematickou povahu vyžaduje nejen žactvo již 
duševně pokročilé, ale také dostatek času pro své pochopení. Pro 
tutéž exaktnost může fysika stavěti »fantasie« stále smělejší a přec 
pravděpodobnější a v jejich důsledku může činiťi nové objevy a ne
tušené nové aplikace pro život. A tedy vyučování k tomu přihlížejíc, 
bude mít verky význam mravně výchovný jako málokterý předmět 
druhý. Konečně se nesmí přehlížeti^ že"každé;zt£nčení fysiky na re
álce -bylo by --těžkým -kamw^».-iifařZi*^ré:ibúďoucí techniky, které 
také reálka připravuje k jejich dráze. 

1 při dnešním stavu jest počet hodin připadajících na fysiku ne
postačující, aspoň ve třídě sedmé, n^kterooi připadá látky velmi 
mnoho. Té není možno nijak zmoci, má-li se také vydatně expe
rimentovat, což je pro názornost nutné; ostatně septimánská látka 
sama k tomu vybízí. Dnešní stav není klidné vyučování, ale hon a 
odpočítávání hodin a stránek nebo se ke konci roku »něco« vy
nechává. Uvážíme^-li, že se vyučování v sedmé třídě zkracuje k vůli 
maturitám zpravidla o celý měsíc, nemůžeme se diviti,- že budou 
žáci málo připraveni. Novou látku sotva ztrávili a na opakování 
prostě nezbylo času. Tento časový nedostatek uznaly před časem 
samy úřady, když zrušily kdysi nařízenou povinnou opakovači ho
dinu týdenní ve druhém semestru septimy. 

Jaký je pak výsledek? Slabí žáci prozrazují, že umí jen velmi 
málo, a ti, kteří měli po čtyři semestry velmi dobrou známku z fy
siky a fřančiny, nebo stejnou známku, jsou podle podivného a dosud 
stávajícího předpisu odměněni tím, že dělají maturitu z fysiky. Tento 
stav mohl by sváděti k různým nepřístojnostem s obou stran. 
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