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fyzikálních přístrojů a matematických pomůcek
FYSMA), která všemi prostředky podporovala
rozvoj vědecké i pedagogické práce ve všech
oborech matematických a fyzikálních věd.

ZE ŽIVOTA JCSMF

VÝROČÍ, KTERÉ BY NEMĚLO ZŮSTAT
BEZ POVŠIMNUTÍ
Jednota Československých matematiků a fyzi
ků se v období po druhé světové válce velmi
rychle mění a její činnost se nejen rozšiřuje,
nýbrž zároveň i prohlubuje. Pro ty, kteří pama
tují Jednotu před druhou světovou válkou, je
její současný vývoj ještě překvapivější, neboť
Jednota před okupací a Jednota dnes mají mno
ho společného, liší se však současně i v mnoha
věcech zásadní povahy. V práci, starostech i ra
dostech, které provázejí současný rozvoj JČSMF,
by však nemělo být zapomínáno na ty, bez je
jichž úsilí by JČSMF nebyla dnes tím, čím je.
Mezi takové pracovníky v Jednotě patří také
PhDr. MILOSLAV VALOUCH, od jehož narození
uplynulo 20. 8. 1978 sto let. Jeho život i dílo
byly podrobně vylíčeny v článku, který vyšel
v r. 1962 v Pokrocích MFA. Nebudeme zde
opakovat, co tam bylo řečeno. Je však rozumné
znovu připomenout, že v době, kdy u nás ne
byla instituce, která by podporovala rozvoj ma
tematických a fyzikálních věd jako např. dnes
ČSAV, vyrostla Jednota právě pod Valouchovým vedením — byl ředitelem JČMF*) od
r. 1915 až do své smrti v r. 1952 — v hospodářsky
silnou instituci (vlastní dům, nakladatelství,
knihkupectví, tiskárna Prométheus, výrobna
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Zároveň s vybudováním této hospodářské zá
kladny dovedl ředitel Valouch podněcovat, orga
nizovat a zajišťovat i činnost publikační a před
náškovou, styky se zahraničními fyziky a mate
matiky i společenské styky mezi členy Jednoty
a v neposlední řadě také péči o dorost v oborech
matematiky a fyziky.
Dr. M. Valouch byl člověk, jakým se někdy
říká „typ renesanční". Byl to však vždy Hanák
od Olomouce, vzhledem drobný, suchý člověk,
mrštný a pohyblivý jako jiskra, nabitý energií
a dobrou náladou, obratný vyjednavač a taktik,
pružný ve věcech podružných, ale tvrdý ve věcech
zásadních. Byl výborným středoškolským učite
lem, znamenitým vysokým úředníkem minister
stva školství a osvěty i podnikavým ředitelem
mimořádné úrovně. Je škoda, že nikdo nenapsal
článek, v němž by vylíčil lidské vlastnosti dr.
M. Valoucha se všemi jeho lidskými klady i zá
pory, neboť to byl a dosud je člověk v našich
poměrech zcela mimořádný.
Do vědomí naší nejširší veřejnosti se Dr. M.
Valouch nesmazatelně zapsal vydáním logarit
mických tabulek, které vyšly v Jednotě poprvé
v 1. 1903 — 1904 pod názvem Tabulky logarit
mické, četnými mathematickými afysikálními do
plněné, znovu a znovu vydávaných (v doplněných
a částečně přepracovávaných vydáních, ale vždy
s původní koncepcí) a ve vědecké veřejnosti svou
činností vedoucího tiskárny Prométheus, která
se stala nejpřednější tiskárnou pro matematickou
a fyzikální sazbu u nás.
V historii Jednoty československých matema
tiků a fyziků zůstane jméno dr. M. Valoucha
vždy zapsáno na jednom z nejpřednějších míst.
Ladislav Zachoval
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práce se zahraničními didaktiky fyziky, zejména
ze socialistických zemí. Dr. I. VOLF hovořil
o problematice zdrojů informací o didaktické
literatuře.
2. seminář vedla a velmi bohatou diskusi ří
dila doc. dr. J. FENCLOVÁ, C S C

Závěry 2. semináře k řízeni vědecké práce
v didaktice fyziky

2. HANĚ JIRÁSKOVÉ, Výzkumný ústav spojů,

Účastníci semináře konstatovali, že některé
závěry z 1. semináře k vědecké práci v didaktice
fyziky v Ládví 1976 byly v podstatě již splněny,
u úkolů, které mají dlouhodobější charakter, je
třeba pokračovat v jejich plnění i v jejich prů
běžné kontrole. Referáty i diskuse, které ode
zněly na semináři, udaly další směr činnosti
v rozvíjení didaktiky fyziky jako vědy.

JOSEFU JIRÁSKOVI, matematicko-fyzikální fakulta

1. INSTITUCIONÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZÁKLADNA

UK, za práci:
Generalized projectivity. Czech. Math. J. I05
(1978), 632-646.

2. SEMINÁŘ K ŘÍZENÍ VĚDECKÉ PRÁCE
V DIDAKTICE FYZIKY
Ve dnech 27. a 28. února 1978 se sešlo v pří
jemném prostředí učebního střediska minister
stva školství ČSR na zámku ve Štiříně 30 vybra
ných pracovníků, zabývajících se vědeckou prací
v didaktice fyziky, na druhém semináři k řízení
vědecké práce v tomto oboru. Seminář uspořá
dala odborná skupina pro vědeckou práci v di
daktice fyziky fyzikální pedagogické sekce
JČSMF. Byly na něm zhodnoceny výsledky pl
nění úkolů z 1. semináře v Ládví 1976 a byly
vytyčeny další úkoly pro příští dvouleté období.
Na semináři promluvil nejprve prof. dr.
E. KAŠPAR, DrSc, který se zabýval některými
etickými problémy vědecké práce a otázkami
výchovy vědeckých pracovníků v didaktice fy
ziky; vycházel přitom převážně ze svých zkuše
ností, jež získal při vědecké práci i v rámci čin
nosti jako školitel. Prof. dr. J. FUKA informoval
účastníky semináře o udělených akademických
titulech i vědeckých a vědeckopedagogických
hodnostech od 1.1. 1976. Některými otázkami
současné situace výchovy vědeckých pracovníků
v didaktice fyziky se zabýval doc dr. M. ČERNO
HORSKÝ, CSc, který uvedl ve svém referáte zá
kladní směry vývoje didaktiky fyziky. Doc. dr.
J. VACHEK, C S C , souhrnně osvětlil formy spolu
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PRO ROZVOJ VĚDECKÉ PRÁCE

Po stránce institucionální je situace v podstatě
dobrá, ale je třeba rozšířit počet pracovníků pro
oblast didaktiky fyziky, věnovat zvýšenou péči
personálnímu obsazení příslušných institucí, což
je podmínkou rozvoje vědeckého výzkumu
a získání aplikovatelných výsledků, jež by při
spěly ke zlepšení vyučování fyzice v ČSSR.
Vedení kabinetu pro modernizaci vyučování
fyzice ČSAV i vedoucí příslušných kabinetů
v resortních ústavech by měli proto usilovat
o zvýšení počtu pracovníků a o to, aby se pří
slušné instituce mohly stát skutečnými řídícími
centry výzkumu v didaktice fyziky a aby místa
byla obsazována pracovníky s vědeckými hod
nostmi v didaktice fyziky. Vedoucí kateder fyzi
ky vysokých škol vzdělávajících učitele by měli
dbát, aby místa pro výuku didaktiky fyziky byla
obsazována kvalitními a perspektivními kádry.
2 . BADATELSKÉ PLÁNY VÝZKUMU,
JEJICH ŘÍZENÍ A KOORDINACE

Práce na řešení úkolů ve státním badatelském
plánu výzkumu a v resortním plánu se rozvinuly
a dospělo se k určitým kontaktům mezi řešitel
skými kolektivy. Je třeba, aby pracovníci odpo
vědní za organizaci a kvalitu vědecké práce na
řešení úkolů pokračovali v těchto tendencích
a zvyšovali prestiž účasti na řešení úkolů; vysoké
školy neposkytují zapojeným řešitelům dostateč
nou podporu a ocenění. Jednotlivé kolektivy by
se měly zaměřit na vytvoření dlouhodobé per
spektivy plánu výzkumu a publikovat výsledky
své činnosti.

3. VÝCHOVA VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ,
PRÁCE PŘÍSLUŠNÝCH KOMISÍ,
ZADÁVÁNÍ A VEDENÍ TÉMAT

Od 1. semináře o řízení vědecké práce v didak
tice fyziky bylo obhájeno relativně málo prací
k dosažení titulů a hodností z oblasti didaktiky
fyziky, což by mohlo ohrozit závažně její rozvoj.
Tato situace vyžaduje, aby předsedové rigo
rózních komisí, komise pro obhajobu kandidát
ských prací a vedoucí příslušných kateder dále
usilovali, aby v rámci svých kompetencí urych
lili řízení, která jsou připravována, a současně
aby vyhledávali perspektivní talentované pra
covníky pro aspiranturu. Je třeba hledat cesty
ke zvýšení prestiže vedení vědecké práce v didak
tice fyziky, která je mimořádně obtížná, a zhod
notit vedení vědecké práce.
Témata k vědecké práci vyplynou z perspek
tivních plánů vědecké činnosti a odborná sku
pina pro vědeckou práci v didaktice fyziky FPS
se pověřuje dalším zpracováním této problema
tiky.
4 . PUBLICITA VĚDECKÝCH PRACÍ
A ZDROJE INFORMACÍ

Byly přijaty tyto návrhy:
a) Bude uspořádána konference o vědecké práci
v didaktice fyziky u příležitosti oslav 25. výročí
MFF KU v Praze.
b) Každé 2 roky se bude uveřejňovat zpráva
o dosažených titulech a hodnostech v didaktice
fyziky.
c) Je třeba hledat možnosti publikace rozsáhlej
ších vědeckých prací a monografií, které didak
tika fyziky jako věda postrádá, a více využívat
řacly Studie ČSAV. Perspektivně je třeba usilo
vat o zřízení nové publikační řady, kde by bylo
možno cizojazyčně publikovat témata z didaktiky
fyziky.

g) Je třeba hledat cesty k využití existujících
a nově budovaných informačních systémů a po
dávat pravidelně informativní referáty na konfe
rencích a seminářích z didaktiky fyziky.
h) Doporučuje se, aby všechny publikace byly
zásadně opatřeny autorskými abstrakty,
i) Je třeba v další činnosti vytvořit i bibliogra
fické centrum materiálů z didaktiky fyziky,
j) Je nutno rozvíjet a více využívat a hledat nové
cesty další mezinárodní spolupráce mezi didak
tiky fyziky, zejména v rámci zemí RVHP.
k) Referáty a sdělení ze semináře budou publi
kovány v časopise Matematika a fyzika ve škole.
Na semináři bylo dále konstatováno, že je
třeba zaměřit se na problémy vyjasnění obsahu
didaktiky fyziky jakožto vědecké disciplíny
a z toho plynoucích zásadních směrů vědecké
práce.
Vědečtí pracovníci v didaktice fyziky v základ
ním výzkumu aktivně pomohou při stanovení
perspektiv československého vzdělávacího sy
stému a v aplikovaném výzkumu se zaměří na
realizaci nového pojetí výchovy a vzdělávání.
Každý vědecký pracovník v této oblasti musí
pomáhat při výchově dalších pracovníků, aby
tak účinně přispíval k rozvoji didaktiky fyziky
jako vědy.
Účastníci 2. semináře doporučují, aby se 3. se
minář o řízení vědecké práce v didaktice fyziky
uskutečnil nejpozději začátkem r. 1980 a byl
zaměřen na rozdělení úkolů v dalším plánu vý
zkumu.
Ivo Volf

KONFERENCE „K OTÁZKÁM
VĚDECKÉ PRÁCE V DIDAKTICE
FYZIKY"

d) Při publikování vědeckých prací z didaktiky
fyziky v časopisu Matematika a fyzika ve škole
je pociťována potřeba separátů, oznámení data
dodání do redakce a urychlení výroby.
e) Je třeba využívat možnosti publikace článků
o didaktice fyziky v Pokrocích matematiky, fy
ziky a astronomie a v Československém časo
pise pro fyziku.

Ve dnech 5.-7. září 1978 konala se v Praze
v budově rektorátu UK konference „K otázkám
vědecké práce v didaktice fyziky". Konferenci
organizovala v rámci oslav 25. výročí MFF ka
tedra didaktiky fyziky spolu s fyzikální pedago
gickou sekcí JČSMF.

f) Doporučuje se, aby JČSMF projednala na
ministerstvech školství ČSR a SSR možnosti
vydávání tematických sborníků z didaktiky fy
ziky.

Konference se účastnili zahraniční vědečtí pra
covníci z oblasti didaktiky fyziky, z českosloven
ských účastníků to byli pracovníci z vysokých
škol zabývající se přípravou učitelů fyziky, vě113

dečtí a odborní pracovníci z výzkumných re
sortních ústavů ministerstev školství ČSR a SSR,
vědečtí pracovníci ČSAV a dále učitelé a profe
soři základních a středních škol. Celkem se
účastnilo konference 85 pracovníků, z toho 22
účastníků zahraničních (18 ze socialistických
států, 1 z Francie, 3 z NSR).
Slavnostního zahájení konference se účastnil
zástupce JČSMF doc dr. M. MATYÁŠ, DrSc,
člen korespondent ČSAV a děkan MFF UK
prof. dr. K. VACEK, DrSc
Člen korespondent M. MATYÁŠ pozdravil
účastníky konference a zdůraznil, že JČSMF
vždy věnovala velkou pozornost výuce fyziky
a plně podporovala rozvoj československé di
daktiky fyziky. Děkan prof. dr. K. VACEK, DrSc,
uvítal jménem vedení fakulty účastníky konfe
rence a zdůraznil, že MFF UK věnovala a vě
nuje plnou podporu rozvoji didaktiky fyziky
jako nezbytného teoretického základu pro kva
litní přípravu učitelů fyziky. Slavnostní zahájení
konference bylo ukončeno předáním medailí
MFF UK, které děkan fakulty u příležitosti
oslav 25. výročí MFF UK udělil za dlouholetou
aktivní spolupráci s MFF UK a za vědeckou
práci v didaktice fyziky 7 pracovníkům z ČSR
aSSR.
V průběhu tří dnů konference bylo předne
seno 31 referátů a sdělení. Na závěr konference
bylo přijato závěrečné doporučení účastníků
konference.
Pro zahraniční účastníky konference byl uspo
řádán dne 8. září dopoledne seminář v prosto
rách katedry didaktiky fyziky na matematickofyzikální fakultě. Na semináři byli zahraniční
hosté informování o historii a práci MFF UK,
o úkolech a práci katedry didaktiky fyziky MFF.
Při tom jim byly demonstrovány některé učební
pomůcky vyvinuté KDF. Účastníci se seznámili
také s materiálním vybavením katedry i se způ
sobem vedení výuky v didaktických disciplínách
fyziky.
Konference organicky navázala na předchá
zející konference věnované otázkám vědecké
práce v didaktice fyziky v ČSSR, které se konaly
v r. 1970 v Trenčianském Jastrabí a v r. 1973
v Olomouci. Tyto konference jsou důkazem,
jak velká pozornost se věnuje rozvoji didaktiky
fyziky v ČSSR, což také zdůraznil ve svém pro
jevu zástupce ministerstva školství dr. Z. FIEDLER, CSc Uvedl, že před československou didak
tikou fyziky stojí velké úkoly při přestavbě na
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šeho školství podle nového projektu českoslo
venské školské soustavy.
Hlavní úkoly pražské konference o vědecké
práci v didaktice fyziky je možno shrnout do
4 bodů:
1. Konference měla podat přehled o dosavad
ním vývoji čs. didaktiky fyziky a bilancovat
výsledky vědecké práce zhruba za uplynulých
15 let. Po této stránce konference svůj úkol
plně splnila. V referátech přednesených doc.
dr. J. VACHKEM, C S C , dr. O. LEPILEM, CSc,

a dr. R. KOLÁŘOVOU, C S C , bylo podrobně
osvětleno, jak se na rozvoji čs. didaktiky fy
ziky podílely vysoké školy, výzkumné a vě
decké ústavy i Jednota čs. matematiků a fyzi
ků. Tento přehled nemá jen historickou cenu,
ale ukazuje i kterými hlavními proudy bude
se ubírat vědecká práce v didaktice fyziky
v příštích letech.
Další referáty a sdělení ukázaly bohatost pro
blematiky řešené v rámci didaktiky fyziky
i zaměření jednotlivých pracovišť a ústavů
na určité specifické úkoly. Referát prof. FUKY
podal vyčerpávající přehled o výchově vědec
kých pracovníků.
2. Konference měla přispět k upřesnění a objas
nění některých základních otázek didaktiky
fyziky jako samostatné vědní disciplíny. Na
konferenci bylo předneseno k této problema
tice několik referátů, které znamenají beze
sporně značný krok vpřed v koncepci didak
tiky fyziky jako moderní disciplíny. Byl to
především referát doc dr. J. FENCLOVÉ, C S C
z Kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice
ÚFPL ČSAV. Ze zahraničních účastníků se
touto problematikou zabývaly také referáty
dr. CEKOVA Z BLR, prof. KUHNA a prof. WEST-

PHALA z NSR a prof. DELACOTA Z Francie.

3. Konference měla informovat o dosavadním
vývoji vědecké práce v didaktice fyziky v za
hraničí, a to jak ve státech socialistických,
tak ve státech západní Evropy. Konference se
účastnili zástupci všech socialistických států
kromě Rumunska. Ve svých referátech podali
celkový přehled o vědecké práci v didaktice
fyziky ve svých státech a připomněli konkrét
ní problematiku, kterou se sami zabývají.
Velmi cenné po této stránce byly referáty
pracovníků z NSR a Francie. Díky jim byla
čs. veřejnost poprvé plně a otevřeně informo
vána o stavu vědecké práce v didaktice fyziky
ve Francii a NSR, o organizaci a institucích,

které zajišťují tuto práci i o hlavních problé
mech, kterými se v současné době didaktikové
fyziky v těchto zemích zabývají.
4. Posledním úkolem konference bylo vytvořit
podmínky pro širší mezinárodní spolupráci
v oblasti didaktiky fyziky mezi organizacemi
a institucemi i na bázi neformálního osobního
styku. Také po této stránce byla konference
účastníky velmi dobře hodnocena. K vytvo
ření neformálního přátelského styku mezi
účastníky konference přispěl společenský ve
čer, který byl organizován 6. září 1978 v Domě
učitelů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že konferenci je
možno hodnotit jako akci velmi úspěšnou. Stála
se významným mezníkem v rozvoji vědecké prá
ce v didaktice fyziky, přispěla k poznání práce
MFF UK i JČSMF a k vytvoření báze pro plod
nou mezinárodní spolupráci v oblasti didaktiky
fyziky. Je třeba poděkovat všem pracovníkům,
kteří se účastnili na její organizaci, především
velké řadě pracovníků z matematicko-fyzikální
fakulty i rektorátu UK a z fyzikální pedagogické
sekce JČSMF. Úspěšná realizace konference
byla možná jen díky plné podpoře vedení MFF
UK, což také ocenili všichni účastníci konfe
rence.
Jaroslav Vachek

formou sborníků vybraných příspěvků ve
světových jazycích).
Účastníci konference považují za naléhavé
vytvářet předpoklady pro mezinárodní spolu
práci při rozvíjení vědecké práce v didaktice
fyziky a přípravě fyzikálních projektů.
4. Pro zvýšení účinnosti vědecké práce v didak
tice fyziky v ČSSR je důležitá její koordinace
v rámci plánů řešených výzkumných úkolů.
Konference doporučuje, aby se touto otázkou
zabývala fyzikální pedagogická sekce Jednoty
čs. matematiků a fyziků.

Závěry konference
Účastníci konference děkují vedení MFF UK
a Jednotě čs. matematiků a fyziků za organizaci
konference a podporu rozvíjení vědecké práce
v didaktice fyziky. Konference podala přehled
o dosavadním vývoji didaktiky fyziky v Česko
slovenské socialistické republice, přispěla k vy
mezení předmětu didaktiky fyziky jako samo
statné vědní disciplíny, přispěla dále ke vzájemné
informovanosti o rozvoji vědecké práce v didak
tice fyziky u nás a v zahraničí.
Účastníci konference přijímají tato doporu
čení:
1. Účastníci konference považují za účelné po
řádat obdobné konference s mezinárodní
účastí každé dva roky v jednotlivých zemích
zastoupených na konferenci.
2. Účastníci konference považují za důležité roz
šiřovat publikační možnosti význačných vě
deckých prací z oboru didaktiky fyziky (např.

A. P. Jucys, A. A. Bandzatis: Teorija momenta
količestva dviženija v kvantovoj mechanike.
2. přepracovaně vydání, Mokslas, Vilnius 1977,
470 stran.
Tato monografie autorů z Institutu fyziky
a matematiky Akademie věd Litevské SSR se
od svého prvního vydání v r. 1965 dostala mezi
standardní příručky kvantové teorie momentu
hybnosti. To, že vůbec první příručkou tohoto
druhu byla známá Teorie atomových spekter
Condona a Shortleyho z r. 1935, ukazuje na
význam použití odpovídajících metod při popisu
atomů a molekul, dnes však i dalších složených
kvantových soustav — především atomových
jader.
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