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pro řešitele FO, soustředění FO a psaní stu
dijních témat. Při příznačné důslednosti prof. 
Košťála byla administrativa ÚV FO rozsáhlá; 
za rok asi 400 jednacích čísel. Např. zápis z pod
zimního jednání ÚV FO r. 1975 obsahoval 46 
stran strojopisu a 12 stran příloh. Přitom šlo 
o práci jeho a jeho spolupracovníků zcela do
brovolnou, při které navíc narážel na nepocho
pení. Avšak vždy nakonec dosáhl splnění svých 
záměrů, protože šel za věcí cílevědomě bez ohle
du na těžkosti, které se mu stavěly do cesty. 
Bylo to i v případě organizace mezinárodní fyzi
kální olympiády, kterou chtěl zorganizovat 
v ČSSR již v roce 1966. To se mu sice nepoda
řilo na příslušných místech prosadit (organizo
vání I. MFO se pak ujala r. 1967 Polská lidová 
republika), avšak na založení této soutěže a na 

vypracování statutu MFO měl rozhodující podíl. 
Jeho dlouholetá a výjimečně obětavá činnost 

na vysokých školách a v oblasti fyzikální olym
piády byla oceněna udělením řady vyznamenání, 
mezi něž patří zlatá pamětní medaile VUT, 
čestný titul Zasloužilý učitel (1965) a státní vyzna
menání Za vynikající práci (1966). K tomu patří 
i řada ocenění JČSMF, především pak jeho 
zvolení čestným členem JČSMF v r. 1972. 

Profesor Košťál zemřel — zůstane však na
vždy zapsán v myslích svých žáků a v srdcích 
svých blízkých spolupracovníků. Pro všechny 
zůstane v paměti jako vzorný učitel, neúnavný 
a důsledný organizátor, zanícený vědec a charak
terní a skromný člověk. 

Bohumil Vybíral 

Kuchling, H: Fyzika. ALFA Bratislava, 1980, 
408 stráň, 27 — Kčs. 

V edícii príručiek" základných vědných odbo-
rov vyšlo vo vydavatelstve ALFA už druhé upra
vené vydanie uvedenej knihy ako překlad ně
meckého originálu. V tomto novom upravenom 
vydaní vo všetkých častiach fyziky sa dósledne 
používajú nové zákonné meracie jednotky. Obsa
huje aj porovnávacie přepočty na ulahčenie ná
vyku na nové meracie jednotky. 

Kniha uvádza veličiny a rovnice, přehrad 
zákonnej sústavy jednotiek a jednotlivých častí 
fyziky v tomto poradí: mechanika, akustika, 
termika, optika, nauka o elektřině a atomová 
fyzika. Okrem toho obsahuje tabulkovú přílohu 
róznych fyzikálnych konstant a věcný register. 

Kniha je určená všetkým záujemcom o fyziku, 
najma študentom všetkých stupňov, ale aj pra-
covníkom v zaměstnaní. Obsahuje prehlad de-
finícií a vzorcov s příslušnými vysvetleniami. 
Přesahuje však rámec zbierky vzorcov, lebo 
podává najdóležitejšíe zákonitosti a vzťahy 
a objasňuje ich použitie. Pri vzorcoch a zákoni-
tostiach autor poukazuje na vyskytujúce sa 
medze platnosti. Pri každom odvodem' vzorca 
sa najprv vysvětluje význam použitých značiek, 
čím je odstraněná možnosť záměny. Symboly 
vo vzorcoch sú vytlačené kurzívou, jednotky sú 
tlačené stojato. 

Druhé slovenské vydanie knihy (v němčině 
už šieste) obsahuje doplněné a rozšířené statě 
z mechaniky, elektřiny a atómovej fyziky. Zvýšil 
sa tiež počet a kvalita obrázkov, čo zlepšilo jej 
názornost'. Osobitná úprava zvyšuje prehladnosť 
textu. 

Pretože kniha je určená širokému okruhu 
róznych záujemcov, autor v knihe uvádza zo-
všeobecnené rovnice s diferenciálnymi veličina
mi tak, aby nenarušili jej použitie aj čitateimi, 
ktorí sú menej zběhlí v matematike. 

Pavol Ferko 
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