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Na fyzikálně realizovatelných stavoch 
(pre ktoré platí (D3)), ale nenajdeme 
vlastně funkcie p. Aby sme ich našli, mu
síme definovať vhodné symetrické rozšíre-
nie operátora p (z priestoru fyzikálně 
realizovatelných stavov). Rózne rozšírenia 
sú charakterizované spojité sa meniacim 
parametrom a a sú definované na funk-
ciách, ktoré spíňajú podmienku 

(D4) V(L) = eia,F(0) , 

čo zaručuje platnost' (D2). Rozšířený ope
rátor hybnosti označme pa. Tento operá
tor má úplný systém vlastných funkcií, 
ktoré spíňajú (D4): 

(D5) 

pricom 

(D6) 

1 
Yn{x) = -J- ЄXp (Іplxjћ) , 

\ L 

0 < x < L, 

2кnћ ccћ 
= + — 

L L 
0, ± 1 , ± 2 , . 

Už z toho, že vlastné hodnoty operátora 
hybnosti v róznych rozšíreniach z fyzikál
ně realizovatelných na fyzikálně nereali
zovatelné stavy prebiehajú rózne množiny 
hodnot vidno, že otázka o fyzikálnom 
význame jeho vlastných hodnot je netri-
viálna. V skutočnosti sa však táto nejed
noznačnost neprejaví, lebo pri hociakom 
rozšíření operátora p sú příslušné vlastné 
funkcie fyzikálně nerealizovatelné. 
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ZE ŽIVOTA JCSMF 

18. CELOSTÁTNA K O N F E R E N C I A 
O MATEMATIKE NA VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH T E C H N I C K Ý C H , 
E K O N O M I C K Ý C H 
A POCNOHOSPODÁRSKYCH 

Po osemnáste sa zišli matematici, váčšinou 
pósobiaci na vysokých školách s inžinierskym 
zameraním na konferencii (27. —30. augusta 
1984 v Bratislavě), aby rokovali o problémoch, 
ktoré úzko súvisia s ich prácou. Obsahová náplň 
konferencii tejto série bola dosť pestrá a je aj 
širokej matematickej obci poměrné známa 
(problematika výuky matematiky, osnovy, vaz
by středná škola—vysoká škola—prax a i.). 

Tentoraz komisia pre matematiku na vyso-

234 



kých školách technických, ekonomických a pol-
nohospodárskych (VŠTEP) za předsednictva 
d o c RND r . B. BUDINSKÉHO, C S c , vypracovala 
rokovací program na tému: Výchova, vědecký 
a pedagogický rast učitel a matematiky na vyso
kých školách inžinierskeho zamerania. 

Přípravný výbor vyčleněný prakticky z členov 
Komisie pověřil organizováním J S M F a požia-
dal SVŠT o spolugestorstvo. Podstatná Časť 
Členov organizačneho výboru sa potom zosku-
pila z učiteiov matematiky tejto školy. V organi-
zacnej činnosti však rádi připomínáme výdatnú 
pomoc kolegov z Vysokej školy ekonomickej 
v Bratislavě. Organizačný výbor (dr. BERGER 
a d o c ZÁMOŽÍK s kolektívom) v spolupráci s ve
dením SVŠT zabezpečil na rokovanie i pobyt 
priestory Stavebnej fakulty a příjemné prostredie 
Študentského domova Jura Hronca . 

Bratislavská konferencia sa konala v sláv-
nostnom ovzduší a uprostřed oslav 40. výročia 
Slovenského národného povstania. Účastníci 
konferencie si dóstojne připomenuli slávne dni 
hrdinského povstania nášho Iudu proti fašistic
kému útlaku. K tomu zvlášť přispěl kulturný 
program — recitácia I. RAPAIČOVEJ (Členky 
NS SND), přejav s. prorektorky SVŠT prof. ing. 
B. BUŠOVEJ, C S c , príhovor plk. dr. J. ŠIMOVČEKA, 

C S c z Vojenského historického ústavu a i. 
Pracovna časť konferencie začala přednáškou 

prof. PhDr. RUDOLFA ŠTEPANOVIČA, C S C , dě
kana filozofickej fakulty U K v Bratislavě na 
tému: Aktuálně problémy vysokoškolské] peda
gogiky. Inšpiratívna atmosféra z tohto prejavu 
s bohatou diskusiou malá odozvu v dalších 
dňoch rokovania, najma v sekciách. 

Akademik ŠTEFAN SCHWARZ V prednáške 
Prečo a ako zvyšovat' matematická kulturu pre-
ukázal skvelú symbiózu skúsenosti, brilantných 
postrehov, originálnych nápadov a postrehov 
užitočných pri výchove učitefa matematiky 
a jeho matematickcj kultury. Zdóraznil poslanie 
uČitela v zmysle cieíov, ktoré si konferencia 
predsavzala prerokovať. 

Prof. R N D r . ZBYNĚK NÁDENÍK, D r S c , 
v obsiahlej prednáške (s bohatými literárnými 
ilustráciami) Náměty k práci mladého učiteta 
zdóraznil potřebu rozumnej kontinuity toho, 
čo sa dosiaí v matematike a geometrii vytvořilo 
s tým dnesným „novým" a s tým, čo všetko 
potřebuje prax. 

Po týchto přednáškách a rokovaniach v sek
ciách, ktoré komentujeme niřšie, následovali 
tieto tri referáty: 

Aplikovaná matematika v inžinierskej praxi 
(ing. MILOSLAV INGEDULD, C S C ) , Programovanie 

bez programovania (doc. R N D r . JIŘÍ HOŘEJŠ, 
C S c ) , Matematika, počítače, umělá inteligencia 
a robotika (RNDr. JOZEF ŠAJDA, C S C ) . 

Inžinier INGEDULD potvrdil svojou přednáškou, 
že doménou jeho činnosti j e prax v súlade s ná
ročnými požiadavkami národného hospodárstva. 
Ing. Ingeduld okrem iného viedol zložité geode
tické práce pri výstavbě pražského metra a pri 
dostavbě N D . Vo svojom příspěvku informoval 
o podrobnom análytickom riešení, o minimali-
zácii chyb, o použití statistických metod. Na 
príkladoch konkrétného uplatnenia matematiky 
poukázal na rad podnetov a na bohatý empiric
ký materiál pre riešenie róznych aj rýdzo mate
matických problémov. 

Organizačný výbor 18. celoŠtátnej konferencie 
o matematike na VŠTEP vydal zborník, obsa
huj úci úplný súbor prednášok. Obdržia ho 
všetci účastníci, resp. matematické pracoviská 
škol a ústavov. 

Jedno popoludnie bolo věnované sekciám 
a jedno pódiovej diskusii. Niekolko postrehov 
z ich rokovania: 

Sekcia stavebných fakult (viedla prof. RND r . 
B. KOLiBiAROvÁ, C S c ) malá na programe dis-
kusiu na tému: Perspektivy výuky matematiky 
a deskriptívnej geometrie s prihliadnutím na 
aplikácie a výpočtovú techniku a vědecký a peda
gogický rast učitela matematiky. 

Sekcia ekonomických fakult (viedla d o c 
RNDr . J. ŽILINKOVÁ, C S c ) . Diskutovalo sa 
najma o vyučovaní matematiky v súvise s pře
stavbou studia, o problematike využitia počí-
tačov vo výučbe, o vytváraní vhodnějších pra-
covných podmienok pre učiteiov a pod. 

Zo spoločného rokovania sekcie strojnické] 
(viedol doc. RND r . F. JIRÁSEK, C S C ) a elektro
technické j (doc. RND r . J. KLÁTIL, C S c ) po-
znamenajme, že diskusia sa zameriavala najma 
na nové osnovy a novů koncepciu výuky mate
matiky a na perspektivy výuky pomocou počí-
tača. 

Na rokovaní sekcie vysokých škol polno-
hospodárskych, lesnických, dřevařských a che-
micko-technologických (viedol prof. RND r . 
Z. ZALABAI, C S c ) odznelo vela krátkých prí-
spevkov so zameraním najma na aktuálne 
otázky experimentu a výučby matematiky 
a deskriptívnej geometrie; hovořilo sa o mate
matike v inžinierskych odboroch, o medzipred-
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metových vzťahoch, o výpočtovej technike a i. 
Pódiová diskusiu otvoril a viedol prof. 

R N D r . V. Medek. Diskusné příspěvky boli 
zam^rané najma na spoluprácu katedier mate
matiky s odbornými katedrami v oblasti výsku-
mu, na problematiku ŠVOČ, na prácu s talento
vanými študentami a na postavenie učitela ma
tematiky na vysokých školách inžinierského 
zamerania. 

V rámci spoločenského večera osviežilo mysle 
matematikov konferujúcich o matematických 
záležitostiach zaujímavé pojednanie matematika 
R N D r . CALDU o „patamatematike". 

Počas konferencie boli instalované dve vý
stavky: o publikáciach vydavatelstva Alfa 
a o živote a práci na Stavebnej fakultě SVŠT 
v Bratislavě. 

Dvojdennú exkurziu do Budapešti považujú 
jej účastníci za velmi vydařenu. Jej cielom bolo 
navštíviť pracovisko a výpočtové Iaboratória 
vysokej školy elektrotechnickej. Súčasťou exkur-
zie bola tiež prehliadka večernej Budapešti, 
historických pamiatok aj moderných stavieb 
(s obsiahlym výkladom sprievodcu). 

Na závěr chceme vysloviť poďakovanie doc. 
BUDINSKÉMU, ktorý obetavo, s nevšedným úsilím 
připravoval predchádzajúce konferencie o ma-
tematike na VSTEP až po tuto — osemnástu 
a súčasne viedol príslušnú Komisiu JČSMF. 
Vedeniu, ktoré teraz plynule prechádza do mlad
ších rúk, želáme v jeho práci vela úspechov. 

Ladislav Berger, Jozef Zámožík 

ZÁVĚRY 

18. celoštátnej konferencie o matematike na vy
sokých školách technických, ekonomických 
a pofnohospodárskych 

Konferencia přijala tieto závěry: 
1. Je nevyhnutně, aby učite/ia matematiky 

na V ŠTĚP vychovávali mladů generáciu v sú/ade 
s princípmi marxizmu-/eninizmu a vied/i ju 
k pochopeniu a aktívnej podpore politiky KSČ. 
Najma v súčasnej medzinárodnej politickej situácii 
je takáto angažovanost velmi aktuálna. Vzhladom 
na ekonomické potřeby nášho národněho hospo-
dárstva je nutné, aby vedeckovýskumná činnost 
váčšiny učitetov bola orientovaná hlavně na pomoc 
praxi. 

2. Uvědomujeme si, ze třeba věnovat vetkú 
pozornost výuke výpočtovej techniky na vysokých 
školách inžinierského zamerania vzhiadom na to, 
že výpočtová technika v súčasnej době preniká 

do mnohých odvětvi lad skej činnosti. K tomu je 
nevyhnutně vybavenie vysokých škol takými 
počítačovými zariadeniami, ktoré by umožnili 
výuku programovania, numerickej matematiky 
i odborných predmetov na vysokej úrovni, ktorá 
zodpovedá požiadavkám praxe v súčasnom i bu-
dúcom období vědeckotechnického rozvoja. Má
me na mysli vybavenie vysokých škol velkými 
i menšími počítačovými systémami, urychlené 
budovanie terminálových učební a pod. 

3. Je vhodné, aby $a učitelia matematiky 
neustále zoznamovali s aktuálnou pedagogickou 
i odbornou problematikou fakulty alebo celej vy
sokej školy, na ktorej pracujú. Pretože mladí, 
prichádzajúci učitelia nebývajú zvyčajne absol
ventami školy alebo fakulty, na ktorej majú 
dalej pósobit, odporúčame využit všetkých 
zákonných práv, aby sa im stanovil čo 
možno najnižší pedagogický úvázok a aby sa im 
poskytla podlá uváženia vedenia katedry možnost 
preniknút do vyššie uvedenéj problematiky. Ak 
sú mladí učitelia matematiky posielaní na rózne 
škole nia, ktorý ch cielom je poskytnut im pedago
gické vzdelanie alebo toto vzdelanie prehlbit, 
potom by na týchto školeniach mali byt zastúpené 
podstatnou mierou přednášky o pedagogike vyso-
koškolskej matematiky, přednesené skúsenými, 
osvědčenými učitel mi matematiky vysokých škol 
inžinierského zamerania. 

V tejto súvisloti odporúčame tiež, aby aj v 8. 
pátročnici pokračovala výskumná úloha v oblasti 
teorie vyučovania matematiky na vysokých ško
lách inžinierského zamerania. 

4. V zaujme skvalitnenia a zefektívnenia výuky 
matematiky na vysokých školách, vedeckovýskum-
nej práce učitelov matematiky na vysokých ško
lách a prehíbenia spolupráce s dalšími pracoviska-
mi na fakultách, v ČSA V, SA V, v priemyselných 
podnikoch a pod., odporúčame vytvořit učitelom 
matematiky váčší priestor na sebavzdelávanie, 
prip. podmienky pre 3mesačné až ómesačné stáže 
v o výskumných ústavoch, výpočtových střediskách, 
na popredných zahraničných pracoviskách a pod. 
Ako vzor by bolo možné využit napr. sovietsky 
model, kde predovšetkým mladší učitelia mate
matiky na vysokých školách sú na takúto stáž 
raz za 5 rokov uvolněni najeden semester z peda
gogických povinností. 

5. 18. celoštátna konferencia o matematike 
na VŠTEP odporúČa zařadit vo zvýšenéj miere 
speciálně matematické přednášky do vyšších 
ročnlkov štúdia, ktoré by nadvazovali na potřeby 
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inzinierskych katedier. Tým by bola daná mož-
nosť venovať sa dókladnejšie na začiatku studia 
vyučovaniu základných matematických partií. 
Tieto speciálně přednášky by zároveň slúžili 
k prehlbeniu odbornej práce s nadanými studen-
tami vysokých škol inžinierskeho zamerania. 

6. Upozorňujeme nadriadené orgány na ne-
lahkú situáciu uČitelov matematiky na vysokých 
školách inžinierskeho zamerania v získávaní 
vědeckých hodností CSc. Vedeckovýskumná čin
nost učitelov na týchto vysokých školách je totiž 
orientovaná hlavně na aplikovánu matematiku, 
v ktorej dosial nebola zriadená samostatná ko-
misia na obhajoby kandidátských dizertačných 
práč. Zriadenie takejto komisie by situáciu vý
razné zlepšilo, lebo by pomohlo odstranil stav, 
kedy učitelia matematiky často musia vypraco
vávat aj obhajovat kandidátské dizertačné práce 
v oblasti, ktorá nesúvisí so zameraním ich bežnej 
činnosti, ktorú vyžaduje prax. 

7. Ďalej upozorňujeme nadriadené orgány na 
nepriaznivú vekovú strukturu učitelov na kate
drách matematiky na vysokých školách inžinier
skeho zamerania. Převážná váčšina učitelov sa 
blíži veku 45—50 rokov a mladých učitelov v o 
veku do 35— 40 rokov je velmi málo. Táto situácia 
by mohla v budúcnosti byť příčinou vážných pro-
blémov. 

8. 18. celoštátna konferencia o matematike 
na V ŠTĚP konstatovala, že učitelia matematiky 
sú velmi zataž ování ráznou činnostou administra-
tivneho charakteru, aj ked súvisi s ich prácou 
pedagogickou, vedeckovýskumnou i spoločensko-
politickou. Táto činnost váČšinou nevedie k skva-
litneniu ich hlavněj pracovněj náplně. Odporúčame 
přijat účinné opatrenia k zlepšeniu tohto stavu. 

9. Navrhujeme pověřit matematické pracovisko 
niektorej vysokej školy evidenciou učebných po-
mócok vytvořených na ostatných pracoviskách 
a sprostredkováním informácií o týchto pomůc
kách pre ostatné katedry a pracoviská. 

10. Požadujeme znova zařadit výuku deskrip-
tívnej geometrie na středných a vysokých školách. 
Všade tam, kde je to možné, požadujeme vytvořit 
dalšie předpoklady na výuku předmětu počítačová 
grafika, resp. tento předmět zaviest (napr. na sta
vebných fakultách). 

11. Odporúčame ministerstvám školstva po
skytnut vedúcim katedier váčšiu pravomoc pri 
rozhodovaní o výške pedagogických úvázkov 
pracovníkov katedier v súvislosti s tvorbou učeb
ných pomócok (učebnice, skripta, programy pre 
audiovizuálnu a výpočtovú techniku). 

19. celoštátna konferencia o matematike na 
V ŠTĚP bude usporiadaná v roku 1986. Organi-
zaČným zabezpečením sa pověřuje pobočka 
JČSMF v Plzni. Predmetom rokovania budu 
predovšetkým otázky aplikovanej matematiky. 

V Bratislavě 30. augusta 1984 

J E D N O T A A U Č I T E L E 
S T Ř E D N Í C H O D B O R N Ý C H UČILIŠŤ 

První konferenci o vyučování matematice 
na učňovských a středních odborných Školách 
uspořádala matematická pedagogická sekce 
J Č S M F v Liblicích ve dnech 1 8 . - 2 0 . 4 . 1977. 
D o okruhu pozornosti Jednoty se tím konečně 
dostali všichni učitelé, kteří vychovávají středo
školskou mládež. N a konferenci vznikl podnět, 
aby se při MPS J Č S M F ustavila odborná sku
pina didaktiků matematiky na středních odbor
ných školách (dále SOS) a na středních odbor
ných učilištích (dále SOU), která by se specia
lizovala na péči o vyučování matematice 
na těchto školách a učilištích. 

Dne 19. 1. 1978 se na předběžné schůzi sešli 
zástupci MPS JČSMF, Výzkumného ústavu 
odborného školství a učitelů; upřesnili okruhy 
problémů, které skupina může řešit. Její ustavu
jící schůze se konala dne 24. 3. 1978 v zasedací 
síni V Ú O Š v Praze; přítomni zvolili za předsedu 
skupiny doc. dr. J. SCHMIDTMAYERA Z ČVUT 
Praha, dále zvolili výbor skupiny a uložili mu, 
aby kooptoval další aktivní členy. Osobním 
jednáním se podařilo ke spolupráci získat ve
doucí kabinetů matematiky krajských pedago
gických ústavů (krajské metodiky matematiky), 
kteří se stali hybnou pákou výboru. Dnes jsou 
členy výboru skupiny metodici ze všech krajů 
ČSR. Po náhlém úmrtí doc. SCHMIDTMAYERA 
byl zvolen předsedou dr. J. BARTÁK. 

Vzhledem k nastávajícím převratným změnám 
ve vyučování matematice na SOU se práce skupi
ny zaměřila přednostně na tato zařízení. První 
velkou akcí byla letní škola pro učitele studijních 
oborů SOU a učitele středních škol pro pracu
jící. Probíhala v Olomouci ve dnech L—5 . 7. 
1980. Téma letní školy bylo v době, kdy se 
připravovaly první maturitní zkoušky na mnoha 
učilištích, velmi aktuální — teorie a didaktika 
diferenciálního a integrálního počtu i některých 
dalších nových témat na'těchto učilištích. 

237 



Úspěch letní školy předčil očekávání. Přestože 
se denně pracovalo i déle než osm hodin, zájem 
účastníků neochaboval a o probíraných otáz
kách se diskutovalo i ve volných chvílích. Orga
nizačnímu výboru se podařilo vyplnit večery 
bohatým kulturním a společenským programem, 
který přispěl ke sblížení účastníků a k dobré 
kolektivní pohodě. Učitelé měli možnost po
slechnout si a prohlédnout světoznámé olo
moucké varhany, muzeum hodin ve Šternberků 
aj. Skupina získala také další agilní Členy, kteří 
dodnes pracují ve výboru. 

Výbor skupiny se tehdy zabýval návrhem kon
cepce vyučování ve dvouletých a tříletých učeb
ních oborech SOU. Na podkladě diskuse byl 
zpracován návrh učebních osnov matematiky 
pro tyto obory, který pak byl schválen komisí 
při V Ú O Š v červnu r. 1980. 

Ve dnech 27.-29.4. 1981 uspořádala skupina 
v Železné Rudě konferenci na téma Perspektivy 
vyučování matematice ve studijních oborech 
SOŠ a SOU. Tam byly projednány osnovy mate
matiky připravované pro novou koncepci vyučo
vání na těchto školách. 

Na základě doporučení z olomoucké letní 
školy připravila skupina druhou letní školu, 
která se zabývala hodnocením, moderními me
todami a formami práce, jakož i dalšími didak
tickými otázkami vyučování matematice na 
SOU. Uskutečnila se ve dnech 5 . - 9 . července 
1982 v Zádově. Program byl spojen s exkurzí 
do meteorologické stanice na Churánově. Tento
krát už nebylo možno uspokojit všecňny zájemce 
o školu. O úspěšném průběhu školy svědčí přání 
všech účastníků, aby odborná skupina pořádala 
takové akce i nadále. 

Proto skupina přikročila k uspořádání třetí 
letní školy ve dnech 2 . - 6 . července 1984 ve Vse
tíně. Její program byl volen s úmyslem zajistit 
kvalitní průběh metodické části přípravy učitelů 
SOU na novou koncepci vyučování matematice. 
Škola měla být vhodným doplňkem ústředního 
lektorátu, proto byli z přihlášených zájemců 
vybráni v jednotlivých krajích učitelé, u nichž j e 
záruka, že nabyté poznatky budou předávat 
ostatním učitelům kraje. Současně se tohoto 
školení zúčastnili i zástupci slovenských krajů. 
Jak bývá na akcích MPS J Č S M F obvyklé, byli 
pozváni další učitelé hostitelského kraje (a to 
bez ubytování a stravování). 

Výbor skupiny vypracoval podklady pro vzo
rový tematický plán tříletých oborů SOU, které 

byly rozdány účastníkům. N a programu školy 
byl podrobný rozbor nových učebnic pro 1. 
a 2. ročník tříletých a dvouletých učebních oborů 
SOU s návrhy na konkrétní přípravu pro jed
notlivé tematické celky. 

Vzhledem k dlouhodobé nemoci předsedy 
organizačního výboru dr. BUKÁČKA ležela tíha 
celé organizace a zajištění letní školy na bedrech 
dvou učitelek ze Severomoravského kraje: 
R N D r . JITKY BRŮNOVÉ ze SOU při n. p. Farma-
kon v Olomouci a R N D r . DAGMAR CÍRKVOVÉ 
ze SOU chemického ve Valašském Meziříčí. 
Obě vykonaly obdivuhodný kus práce a připra
vily nejen vše pro hladký průběh školy, ale za
jistily i hodnotný mimoučební program: exkurzi 
do hvězdárny ve Valašském Meziříčí, návštěvu 
Karlovického muzea a Valašského muzea v pří
rodě v Rožnově, besedu se spisovatelkou 
M A R I Í PODEŠVOVOU a malířem HARTINGEREM. 

Vřelý dík výboru odborné skupiny patří pře
devším řediteli K P Ú Olomouc dr. PLEVOVI, kte
rý organizátorům velmi pomohl. Účinnou po
moc poskytl i ředitel SOU elektrotechnického 
ve Vsetíně a další pracovníci učiliště. 

Při pořádání letních škol dospěl výbor skupi
ny k řadě potěšitelných poznatků o učitelích 
matematiky na SOU. Jsou ochotni věnovat 
přípravě na vyučování i svůj volný čas (všechny 
letní školy se konaly o hlavních prázdninách), 
protože jsou přesvědčeni o tom, že podobné akce 
j im dají cenné poznatky pro práci s dělnickou 
mládeží. Zcela nezištně a obětavě nabízejí svou 
pomoc při zajišťování úspěšného průběhu školy; 
každým rokem takových obětavců přibývá. Po
znatky z letních škol přenášejí jejich účastníci do 
svých krajů a stávají se iniciátory i spoluorgani
zátory podobných akcí v kraji. Dovedou vytvořit 
stmelený pracovní kolektiv s vysokou společen
skou úrovní, který ve vzájemných diskusích řeší 
výchovné a vyučovací problémy. 

Na žádost účastníků třetí letní školy se výbor 
skupiny usnesl pořádat obdobné letní školy 
ve dvouletých intervalech. Tím se stává pořádání 
těchto škol tradicí, která výbor zavazuje k péči 
o jejich hodnotný průběh i v dalších letech. 

Jaroslav Barták 

ZPRÁVA O SEMINÁŘI 
N U M E R I C K É M E T O D Y 

Ve dnech 15.—17. listopadu 1984 sevMarián-
ských Lázních konal seminář nazvaný Numeric-
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ké metody. Seminář se konal u příležitosti život
ního jubilea jednoho z nejvýznamnějších česko
slovenských matematiků prof. R N D r . MILOŠE 
ZLÁMALA, D r S c , člena korespondenta ČSAV. 
Pořadatelem semináře byla matematicko-fyzi-
kální fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve 
spolupráci s pobočkou J Č S M F v Plzni. Akce 
se zúčastnili odborníci předních českosloven
ských pracovišť, na nichž se bud numerické me
tody rozvíjejí, nebo tvůrčím způsobem aplikují. 

Odborná část semináře byla věnována pře
hledným přednáškám, jejichž témata vystihovala 
směry výzkumu prováděného v ČSSR se zvlášt
ním důrazem na perspektivy dalšího rozvoje 
numerických metod. Na semináři odezněly tyto 
přednášky: 

d o c R N D r . JOSEF NEDOMA, C S C (OVC Brno): 
Rozvoj některých numerických metod a dílo prof. 
Miloše Zlámala; 

prof. dr. JOCHEN SCHMIDT (TU Dresden): 
Věta Banachova-Steinhausova a některé její apli
kace v numerické analýze (přednáška byla před
nesena anglicky); 

prof. R N D r . MIROSLAV FIEDLER, D r S c , člen 
korespondent ČSAV (MÚ ČSAV Praha): Han-
kelovy a Loewnerovy matice; 

R N D r . JOZEF MIKLOŠKO, C S c , (Ústav tech-
nickej kybernetiky SAV Bratislava): Některé 
numerické algoritmy a paralelní architektura 
počítačů; 

prof. R N D r . Ivo MAREK, D r S c , člen kore
spondent ČSAV ( M F F U K Praha): 
Racionální aproximace semigrup operátoru; 

R N D r . JAN M A N D E L , CSC. ( M F F U K Praha): 
Mnohoúrovňové numerické metody; 

doc. R N D r . M I L A N KUBÍČEK, C S c (VŠCHT 
Praha): Numerické metody v bifurkační teorii; 
metody určování bifurkačnich bodů; 

R N D r . M A R T I N HOLODNIOK C S c (VŠCHT 
Praha): Kontinuace a větvení periodických řešeni 
obyčejných diferenciálních rovnic. Numerické 
algoritmy a aplikace; 

doc. R N D r . JINDŘICH NEČAS, D r S c ( M F F U K 
Praha): Matematické problémy v nadzvukovém 
prouděni. 

První pracovní zasedání semináře mělo slav
nostní ráz a účastníci v něm vzdali hold oslaven
cově dílu i oslavenci samému. Prof. J. Schmidt 
oznámi l účastníkům, že prof. Zlámal se rozhod
nutím vedení T U Dresden stal čestným dokto
rem matematiky na dráždanské Technické uni
verzitě; promoce se konala 5. září 1984. Na závěr 

prvního zasedání vystoupil prof. Zlámal s krát
kým projevem, v němž nastínil své matematické 
názory a mimo jiné vyznačil též směry dalšího 
vývoje numerické matematiky v nejbližší budouc
nosti. 

Součástí společenského večera byla kulturní 
vložka R N D r . Emila Caldy na téma Patamatik 
a patamatematika. 

Seminář byl vhodným fórem pro setkání pra
covníků v numerické matematice a přispěl též 
k vyjádření veřejného uznání významu matema
tického díla prof. Zlámala pro čs. i pro světovou 
vědu. 

Ivo Marek 

ÚLOHA M O D E R N Í VÝPOČETNÍ 
T E C H N I K Y VE VYUČOVÁNÍ FYZICE 
A JEJÍ PERSPEKTIVY 

ROZVOJ mikropočítačů využívajících progre
sivních prvků mikroelektroniky, jejich relativní 
dostupnost a široká škála aplikací činí aktuálním 
problém, jak by mohly tyto technické prostředky 
přispět i ke zvýšení kvality učení a k vytváření 
efektivnějších metod vyučování. Těmto otázkám 
byla věnována třetí celostátní konference od
borné skupiny FPS J Č S M F pro studium otázek 
kybernetické pedagogiky, uspořádaná 21. až 
22. září 1984 v Gottwaldově . Zúčastnilo se j í 
70 pedagogických pracovníků ze základních, 
středních a vysokých škol. 

Cílem konference by lo poskytnout základní 
informace o možnostech, které přináší využití 
mikropočítačů ve výuce. Tomuto cíli byl podří
zen i výběr přednesených referátů a sdělení. Zá
sadním problémům vyplývajícím z tématu kon
ference byly věnovány referáty: Modelování 
a jeho didaktická funkce (O. LEPIL), Počítače 
a výuka fyziky (L. DRŠKA), Interaktivní počíta
čové videosystémy ve výuce fyziky (E. M A Z Á K ) . 
Řada referátů a sdělení byla však zaměřena 
i na praktické zkušenosti s využitím mikropočí
tačů a byla doplněna ukázkami konkrétních 
programů: Automatizace experimentů ve fyzice 
(F. ŽALOUDEK), Demonstrace výukových progra
mů (L. PÍNA), Využití mikropočítačů ve vyučování 

fyzice (J. NOVÁK - M. F E I L ) , Zkušenosti s využi
tím počítačů a s tvorbou programů ve středoškol
ské fyzice (J. Kus ALA), Možnosti výukového 
mikropočítače Hvězda (A. M A L A C H - V. ŠVEC), 
Výuka pomocí počítače — konzultativní systém 

EMIS (M. ŠIMEK), Interaktivní vizuální systém 
s mikropočítačem a jeho využití ve výuce ( F . Lus-
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TIG - Z. LuSTiGOVÁ), Ukázky využití počítače 
v mechanice (L. DvoŘÁK), Využití testů ve vyučo
vání fyzice na ZŠ (Z. KLUiBER). 

Pozornost byla věnována i technickým pro
středkům. V místnosti, kde se konference kona
la, byl demonstrován u nás velmi rozšířený 
mikropočítač ZX Spectrum, ale i mikropočítače 
naší výroby, školní mikropočítač IQ 151, výro
bek n . p. ZPA Nový Bor a osobní mikropočítač 
P M D 85, výrobek k. p. Tesla Piešťany. V krát
kém sdělení byli účastníci konference informo
váni o technických parametrech obou počítačů, 
zejména o možnostech grafické prezentace vý
stupní informace na obrazovce přenosného tele
vizoru, což má při výuce fyziky zvlášť velký 
význam. 

Konference se konala v příjemném prostředí 
střední průmyslové školy v Gottwaldově, jejíž 
profesor R N D r . V. FLAJŠINGR má na úspěšném 
organizačním zajištění konference značný podíl. 
Za pečlivou přípravu programu, vytvoření vhod
né pracovní atmosféry a zdařilý průběh konfe
rence má zásluhu především předseda odborné 
skupiny R N D r . M I L A N BEDNAŘÍK, C S C . 

Součástí programu konference byla i exkurze 
do nedalekého J Z D Slušovice. Při ní měli účast
níci možnost seznámit se nejen s prací tohoto 
progresivního zemědělského podniku, ale pře
devším s jeho podílem na zavádění řídicího 
mikropočítačového systému do zemědělské 
praxe. 

Na závěr byla jednomyslně přijata doporučení, 
ke kterým účastníci konference při svém jednání 
dospěli: 

1. Společenský význam počítačů vyžaduje hle
dat nové účinné metody a organizační formy zavá
dění počítačů do výuky. K tomu je třeba intenzívně 
budovat materiálně technickou základnu nové 
počítačové technologie v naší škole. 

2. Aby proces zavádění počítačů do výuky byl 
plynulý a efektivní, je tfeba usilovat o sjednocení 
a standardizaci všech složek počítačových systémů 
v resortu školství. Standardizovanou počítačovou 
technikou je tfeba přednostně vybavit všechna pra
coviště vysokých škol vzdělávající učitele mate
matiky a fyziky. 

3. Současně se zaváděním počítačů do výuky 
je tfeba rozvinout práci na tvorbě programového 
vybavení (softwaru) školní počítačové techniky. 
Zejména se doporučuje shromáždit zkušenosti 
s tvorbou konkrétních programů, zajistit jejich 
vzájemnou výměnu mezi jednotlivými pracovišti 

a realizovat centrální edice programů pro potřeby 
škol. 

4. Důležitým požadavkem rozvoje počítačové 
technologie je příprava učitelů na práci s počítači, 
zejména metodická příprava pro jejich uplatnění 
ve výchovně vzdělávacím procesu. K tomu se dopo
ručuje, aby v rámci činnosti JČSMF byly organi
zovány semináře a letní školy se zaměřením 
na tuto novou didaktickou techniku. V tom smyslu 
také zaměří odborná skupina FPS pro studium 
otázek kybernetické pedagogiky ve vyučování 

fyzice svou činnost v dalším období. 

5. Ve výuce fyziky je tfeba využívat počítače 
tak, aby se staly organickou složkou výuky, která 
umocňuje experimentální základ výuky. Počítače 
ve výuce nemohou nahrazovat demonstrační ani 
žákovský experiment. Kromě toho zavádění počí
tačů vyžaduje, aby žáci byli ve výuce systematicky 
a cílevědomě připravováni jednak na práci s počí
tači, jednak na jejich využití jako výukových pro
středků. 

Josef Blaha 

Ju. A. Chramov: Fiziki (Fyzikové). Nakladatelství 
Nauka, Moskva, 1984, 399 str., cena 3,10 Rbl. 

V této zajímavé příručce jsou uvedeny životo
pisy a zajímavosti o práci a dílech asi 1200 vý-

240 


		webmaster@dml.cz
	2012-08-25T12:25:26+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




