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Závěrem mi dovolte, abych konstatoval, 
že nové úkoly, před které nás staví řešení 
problémů vyučování fyzice v období 
vědeckotechnické revoluce, budou stálými 
podněty pro další rozvíjení a prohlubování 
činnosti FPS JČSMF. Uplynulých 20 let 
založilo tradici, formovalo naše síly a vy
mezilo i možnosti pro aktivní činnost 
všech členů sekce. Jde jen o to, abychom 
těchto sil a tvůrčího potenciálu dokázali 

co nejúčinněji využít k dalšímu rozvoji 
fyzikálního vzdělávání v naší socialistické 
škole. 
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Desatero o výchove mladých 
vědeckých pracovníkov 
od prof. Edwarda Marczewského 

Pred dvoma rokmi (17. X. 1976) zomrel zná
my poTský matematik profesor dr. Edward Mar-
czewski. Československí matematici ho poznajú 
ako autora mnohých významných práč týkajú-
cich sa teorie miery, pravděpodobnosti a teorie 
univerzálnych algebier. Jeho přičiněním v 60. 
rokoch nastal rozvoj štúdia univerzálnych alge
bier i u nás. 

Profesor Marczewski bol aj nadšeným organi-
zátorom védy (napr. r. 1947 založil časopis Col-
loquium Mathematicum). Zaujímal sa i o me
chanizmus rozvoja vědeckého střediska a věno
val sa výchove mladých matematikov. Keď vě
decká spoločnosť vo Vratislavi (Wroclaw) zorga
nizovala diskusiu o vztahu starších a mladších 
vědeckých pracovníkov, zhrnul svoje názory do 
desiatich princípov, o ktorých tiež napísal do 
týždenníka Polityka (1962), č. 48. V dalších riad-
koch předkládáme stručný výťah z tohto článku. 

Úvodný princip. Vzťah bádateíov ku začína-
júcim vědeckým pracovníkom a ku mládeži je 
rozhodujúcim činitelom v rozvoji vědeckých 
centier. 

I. Princip včasného startu. Budúcim báda-
telom třeba včas predkladať nerozriešené problé
my. Práce začínajúcich vědeckých pracovníkov 
uveřejňujeme čo najskór. 

II. Princip druhotnej funkcie vědeckých 
hodností. Vědecké hodnosti třeba považovat za 
výsledok a nie za cief práce. 

III. Princip vedeckej školy. Tradičný vzťah 
žiak — učitel sa nahradzuje iným: žiak — škola. 

IV. Princip stálej spolupráce. Metoda spolu
práce sa používá vo všetkých fázach vedeckej 
práce. 

V. Princip skutočného spoluautorstva. Sú-
pis formálnych spoluautorov sa zhoduje so zo-
znamom ozajstných spoluautorov. Spoluautorov 
uvádzame v abecednom poradí. 

VI. Princip rozdelenia povinností. Každo
denně povinnosti si musíme spravodlivo rozdeliť. 

Vil. Princip vonkajších kontaktov. Mladý 
vědecký pracovník má prichádzať do styku s ved-
cami z iných stredísk a má ich poznávaf. 

Vlil. Princip spravodlivého postupu. Nízký 
vek by nemal byť překážkou pri získávaní vyššej 
hodnosti či titulu, pri menovaniach a postupoch. 
Základným kritériom je kvalifíkácia a žiadna iná 
podmienka ju nemóže nahradiť. 

IX. Princip optimálnosti. Pre mladých vě
deckých pracovníkov třeba vytvoriť optimálně 
podmienky vědeckého rastu. 

X. Princip morálnych hodnot. Elementárně 
morálně hodnoty ako prajnosť, priaterstvo, lo-
jálnosť, ochota a dobrota majú základný význam 
pre rozvoj vedeckej školy. 

Prof. Marczewski sa viackrát vracal k otázkám 
výchovy a bližšie vysvětloval svoje tézy. Uvedie-
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me niekolko jeho komentárov k uvedeným 
princípom. Například k prvému principu po
znamenává: Tuto zásadu musíme aplikovat' opa
trné, aby nedošlo ku „manierizmu" a aby nena
stalo znechutenie pri ťažkostiach, ktoré sa obja-
vujú po příliš lahkých úspechoch. Pri druhom 
principe upozorňoval, že cierom vedeckej práce 
nie sú vědecké hodnosti, ale preskúmanie určitej 
tematiky, vyriešenie určitých problémov, ktoré 
nemusia byť ešte na začiatku presne formulované. 

Princip spolupráce si představoval prof. 
Marczewski bližšie takto: 1. spoločne sa zozna-
mujeme s cudzími výsledkami, 2. vzájomne sa 

informujeme o nevyriešených problémoch, 3. 
vzájomne si oznamujeme nové nápady (myšlien-
ky), hoci aj v neúplnej podobě, 4. rychle před
kládáme dosiahnuté výsledky naj bližším odbor-
níkom a potom širšiemu okruhu poslucháčov, 
5. pomáháme pri přípravě (redigovaní) práč do 
tlače. 

Ku poslednému principu prof. Marczewski 
dodal, že platí aj obrátene: závisť, sebeckosť, 
egoizmus a přehnané ambície brzdia rozvoj vě
deckého střediska a znechucujú jeho členov viac 
než inde. 

Tibor Katriňák a Rastislav Telgársky 

jubilea 
zprávy 

OSMDESÁT LET PROFESORA 
ZDEŇKA HORÁKA 

Významnou osobnost naší fyziky, zasloužilého 
učitele prof. RNDr. Zdeňka Horáka, DrSc, no
sitele Řádu práce, zlaté Felberovy medaile 
ČVUT, Keplerovy medaile, čs. i polské medaile 
Koperníkovy a dalších vyznamenání, zastihují 
osmdesátiny při plné tvůrčí vědecké a publikační 
činnosti. 

Prof. Zdeněk Horák se narodil 6. října 1898 
v Praze, vystudoval reálné gymnázium a po matu
ritě r. 1917 se dal zapsat na filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy, kde studoval matematiku a 
fyziku. Na jeho odborný vývoj v oboru fyziky měli 
z univerzitních učitelů hlavně vliv profesoři Ku
čera a Záviška. Studium na vysoké škole ukončil 
r. 1922 vykonáním státní zkoušky učitelské způ
sobilosti pro střední školy z matematiky a fyziky 
a rok nato získal doktorát přírodních věd na 
základě disertační práce rozpracovávající princip 
energie. Ještě před ukončením studia nastoupil 
r. 1920 místo asistenta ve fyzikálním ústavu Vy
soké školy obchodní ČVUT, kde působil rok, 

a pak až do roku 1935 pracoval jako asistent pro
fesora Svobody v Ústavu sférické astronomie 
a základů vyšší matematiky Vysoké školy spe
ciálních nauk ČVUT. Do tohoto období spadá 
jednak studijní pobyt prof. Horáka na Sorbonně 
a Collěge de France v Paříži u profesorů L. Bril-
louina a J. Hadamarda, jednak jeho habilitace 
v lednu 1930 po předložení práce O anholonom-
nich systémech publikované v r. 1928, na základě 
níž se stal soukromým docentem teoretické fy
ziky na Českém vysokém učení technickém 
v Praze. Jeho doporučené přednášky, které jako 
docent konal na ČVUT a z nichž nutno uvésti 
aspoň přednášky o Vyšších principech dynamic
kých a jejich použití, byly proslulé a byly studen
ty hojně zapisovány. 

V roce 1935 se stal asistentem prof. F. Nachti-
kala na II. fyzikálním ústavu Vysoké školy stroj
ního a elektrotechnického inženýrství ČVUT, po 
němž v dubnu r. 1939 převzal vedení povinných 
přednášek z technické fyziky pro studující stroj
ního, elektrotechnického a chemického inženýr
ství. Jeho pedagogická činnost, v níž vždy uplat-
ň oval nejnovější fyzikální objevy, byla přerušena 
uzavřením českých vysokých škol 17. listopadu 
1939. V době okupace se pak prof. Horák uplat
nil jako vědecký pracovník ve Státním radio
logickém ústavu v Praze. 

Po osvobození naší vlasti se stal řádným profe
sorem fyziky a přednostou Ústavu technické fy
ziky a po reorganizaci ČVUT v r. 1954 až do r. 
1968 byl vedoucím katedry fyziky fakulty strojní 
ČVUT. V r. 1970, kdy odešel do důchodu, uply
nulo právě celých 50 let, po něž zůstal Českému 
vysokému učení technickému v Praze věrný. 
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