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omezující se na posuvný pohyb. Pro dosa
žení tohoto cíle můžeme použít znění uve
deného v učebnici [1], popřípadě v učeb
nici [11] v této úpravě: 

Těleso, které je v klidu nebo v rovno
měrném přímočarém pohybu, setrvává ve 
svém pohybovém stavu, dokud není při
nuceno tento stav změnit působením jiné
ho tělesa. 

Toto zjednodušené znění je jistě možné 
označit jako zákon setrvačnosti, avšak 
plný obsah Newtonovy formulace prvního 
pohybového zákona ve smyslu naší inter
pretace nevystihuje. 
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Fyzikální olympiáda — 
jedna složka práce 
s talentovanými žáky 

Mojmír Simerský, Rožnov pod Radhoštěm 

Vedoucí školské orgány v ČSSR ve spo
lupráci s odbornými složkami a s ústřed
ním výborem SSM pořádají každoročně 
několik odborných soutěží. Jejich účelem 
je získat talentované žáky k hlubšímu 
studiu v některém oboru a zároveň jim dát 
příležitost k tomu, aby mohli prokázat 
své znalosti a schopnosti jejich užití v kon
kurenci s rovnocennými partnery v měřít
ku krajském, popř. celostátním i meziná
rodním. Cílem těchto soutěží je vyhledávat 
pro naši společnost budoucí odborníky 
v některém oboru. 

Jednou z těchto soutěží je celostátní fy
zikální olympiáda. Byla uvedena v život 
svým prvním ročníkem ve školním roce 
1959-60. Statut soutěže byl, spolu se statu
tem matematické olympiády, kodifikován 
výnosem MŠK z roku 1963. V současné 
době se připravuje nový statut, který bude 
přesnější a úplnější, ale beze změny pře
vezme vlastní, podstatnou ideovou náplň 
dosavadního statutu. 

Podle statutu je fyzikální olympiáda sou
těží výběrovou a dobrovolnou. Tyto dvě 
zásady by měly být důsledně respektovány, 
poněvadž vyplývají z účelů a cílů soutěže. 
Bohužel však na některých školách je pra
xe v rozporu s uvedenými záměry. 

S nadměrným počtem přihlášených 
účastníků soutěže se setkáváme především 
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u žáků prvních ročníků středních škol. 
Výsledky však neodpovídají tomuto počá
tečnímu zájmu. Téměř všichni přihlášení 
účastníci vypracují první část předložených 
úloh, ale druhou část odevzdá již jen asi 
polovina původně přihlášených. I přes 
tuto situaci je vždy v krajském kole velmi 
malý poměrný počet úspěšných řešitelů 
právě v kategorii určené pro žáky prvního 
ročníku. 

Důvody nadměrného počátečního počtu 
účastníků soutěže z žáků prvního ročníku 
jsou pravděpodobně dva: 

— profesor fyziky nemůže na počátku 
školního roku znát své nové š žáky 
natolik, aby mohl odhadnout, kteří 
z nich mají reálnou naději na úspěšnou 
účast i ve vyšších kolech soutěže; je pro
to pochopitelné, že akceptuje všechny, 
kteří se na počátku školního roku do 
soutěže přihlásí; 

— žáci prvního ročníku střední školy 
mnohdy přeceňují své schopnosti, ne
boť mnozí z nich byli na ZDŠ považo
vání za vynikající žáky; jejich nedo
statky se projeví v ostřejší konkurenci 
na výběrové škole. 

V uvedených případech není dodržena 
zásada výběrovosti soutěže, což ovšem 
není zaviněno profesorem fyziky. 

Je pozoruhodné, že relativní počet 
úspěšných řešitelů bývá velmi příznivý 
v kategorii A určené pro žáky nejvyšších 
ročníků středních škol. 

Mnohdy se porušuje i druhá z uvede
ných zásad — dobrovolnost soutěže. Nelze 
např. souhlasit s tím, aby profesor, v dobré 
snaze získat do soutěže co nejvíce účastní
ků, prohlásil před třídou, že soutěž je po
vinná pro každého žáka, který chce mít 
z fyziky známku výbornou nebo chvaliteb
nou. Je třeba uvážit, že výrazný úspěch 
v soutěži FO předpokládá znalosti přesa

hující rámec běžného středoškolského uči
va, zvláště pokud jde o aplikační pohoto
vost a zběhlost v řešení obtížnějších úloh, 
v nichž je nutno používat fyzikální zna
losti komplexně. Podmínky klasifikačního 
řádu pro získání známky prvního nebo 
druhého stupně jsou však výrazně mírnější. 

Záleží na správném přístupu profesora 
k žákům skutečně nadaným, aby je pro 
účast v soutěži získal. Je to věcí pedagogic
kých zkušeností, osobního zájmu o práci 
s talentovanými žáky a především vysoce 
taktní, nenásilná a vskutku individuální 
péče; jsou to vlastnosti, které by měl mít 
každý socialistický učitel. 

jubilea 
zprávy 

DVOJÍ JUBILEUM DOC VÍTĚZSLAVA 
JOZÍFKA 

Ne mnoha našim metodickým pracovníkům 
bylo dopřáno vykonat tolik záslužné práce, kolik 
jí má za sebou doc. Vítězslav Jozífek, který 
slaví 26. prosince 1975 v plné tělesné i duševní 
svěžesti nejen sedmdesátiny, ale též třicetiletí 
usilovné a plodné práce na rozvoji našeho nové
ho, socialistického školství. 

K pedagogické životní dráze byl doc. Jozífek 
téměř předurčen už prostředím, ve kterém od 
dětství vyrůstal nejprve v Radčicích u Železného 
Brodu a pak na Malé Skále jako syn učitele 
v rodině, kde mělo učitelské povolání tradici. 
Příznivý vliv měla na něho i okolnost, že na reál-
ce v Turnově, kde studoval a v roce 1923 s vyzna
menáním maturoval, jej matematice a deskriptiv-
ní geometrii vyučoval výborný metodik prof. 
Tomáš Augustin. Za studia na Vysokém učení 
technickém a na Karlově univerzitě v Praze byli 
jeho učiteli profesoři Bedřich Procházka, Josef 
Kounovský, Bohumil Bydžovský, Miloš Kóssler 
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