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— perspektivy vyučovania fyziky v ČSSR
— otázkami přípravy učitefov

ZA

VĚRY

1. Účastníci
oceňujú
pozornost'
JČSMF otázkám vyučovania fyziky.

věnovánu

2. V súčasnej přestavbě vyučovania
fyziky
sa podařilo zaviesi do vyučovania modernu fyziku.
Účastníci porady konstatovali, ze — podobné ako
všade vo světe — sa toto střetlo s istými iažkosiami, ktoré sa prejavili v predimenzovanosti
osnov
a v problémoch didaktického
charakteru.
3. Projekt integrovaného
vyučovania
fyziky
a dalších přírodovědných
disciplín je nesporné
perspektivný,
ale — ako ukazujú analyzovaném
skúsenosti — je aj mimoriadne náročný. Jeho
zaradenie do vyučovania bude reálné až začiatkom
budúceho storočia a musí mu predchádzai ešte
vela práce vo výskume a ověřovaní projektu.

Odporúčame, aby podstatná čas i výuky programovania a používania počítačov bola zaradená
do jednotlivých
predmetov.
6. Odporúčame věnovat systematicky
pozor
nost přípravě budúcich učitefov fyziky,
najma
z hradiska ich připravenosti na vyučovanie moder
nej fyziky a integrovaného systému přírodověd
ných disciplín.
Odporúčame zamerat jednu z budúcich pracovných pořád na otázky přípravy budúcich učitefov
fyziky.
7. Pre z lepše nie koordinácie v o vědec kej práci
v oblasti didaktiky fyziky, pri
postgraduálněj
přípravě učitefov, atd., odporúčame vydat bulletin
s prehtadom vyvíjanej aktivity.
Ján Pišút

Odporúčame zvýšii počet pracovníkov zúčastňujúcich sa na přípravě projektu,
spracovai
podrobnejšie uzlové body projektu a vypracovai
metodiku výskumu pri plnom využití
všetkých
dostupných
skúsenosti.
4. Odporúčame, aby v súlade so všeobecným
trendom vyučovania fyziky
JČSMF
vytvořila
pracovnu skupinu, ktorá připraví návrh na zave
deme základov atómovej a kvantovej fyziky do
druhého alebo tretieho ročníka, pri využití poznatkov, ktoré žiaci získali už v učivě chemie v prvom
ročníku. Takýto krok by napr. umožnil zaradii
do vyučovania niektoré poznatky z fyziky tuhých
látok, dóležité pre pochopenie modernej elektro
niky.
Zavedenie takýchto úprav je reálné už koncom
tohto storočia a mohlo by byi tiež užitočné pri
vypracúvaní perspektivného
projektu
integrova
ného vyučovania.
5. Odporúčame vytvorii na pode JČSMF pra
covnu skupinu, ktorá do polovice roku 1987 vypra
cuje návrh na úpravy súčasných učebnic. Tento
návrh by mal splnii nasledujúcefunkcie:
zvládnut
změny vo vyučovacom procese, ktoré súvisia so
zavedením výpočtovej techniky; previest dókladnú
redukciu osnov, čo by z ní žilo preiaženosi žiakov
a umožnilo rozvoj ich tvořivých schopností a viedlo
by tiež k didaktickým úpravám niektorých nároč
ných častí učebnic.
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I. Honí- E. Procházka: Úvod do dějin zeměmě
řictví V. Novověk, 3. část. Vydavatelství
ČVUT,
Praha 1984, str. 163, obr. 48, Kčs 8,-.
(Vede
pouze prodejna technické literatury, Zelená 15,
Praha 6-Dejvice.)
Recenze I. — IV. dílu viz Pokroky 24 (1979),
čís. 4; 26 (1981), čís. 2; 28 (1983), čís. 4. (2. vyd.
I. dílu 1981, II. dílu 1983, III. dílu 1982.)
Od francouzských stupňových měření z 18. st.
(viz IV. díl) se geodetické práce stále více roze
stupují A) v práce menšího územního rozsahu
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a B) v práce ve velkých oblastech a ve studium
tvaru Země. Autoři měli vážné důvody popis
prací z B) omezit. Pro podrobnější informace
odkazuji na tuto knížku: GEOROES PERRIER:
Petite histoire de la géodésie, Paříž 1936. Stručně
naznačím části skripta spadající v A) nebo B)
a zdůrazním přínos matematiků.
A) Práce na tereziánském katastru rozvinul
v první polovině 18. st. matematik a astronom
J. J. Marioni (1655—1740). Do druhé poloviny
vlády Marie Terezie spadá účast zeměměřičů
při prvním mapování Čech, Moravy a Slezska
pro vojenské účely, při vodních dílech na Vltavě
i při pevnostních stavbách v Čechách (Hradec
Králové, Josefov a Terezín). Tato činnost byla
umožněna tím, že druhý ředitel Stavovské inže
nýrské školy J. F. Schor (1686—1767) vychoval
řadu vynikajících odborníků. Autoři připojují
nástropní Schorův obraz [asi z roku 1720
v pražském letohrádku Amerika postaveném
K. I. Dienzenhoferem], na němž oslavu umění
doplňuje apoteóza geometrie představovaná vý
jevem Archimedovy smrti. Prací na josefském
katastru se významně účastnil F. A. Herget
(1741—1800), třetí ředitel Stavovské inženýrské
školy.
B) Po vzoru francouzských stupňových měření
spojil matematik a astronom R. J. Boskovic
(1711—1787) řetězcem o amplitudě přes 2° podél
meridiánu Řím a Rimini. První stupňové měření
na území habsburské říše prováděl od roku
1758 astronom J. Lie^gang (1719—1799). Sou
stavou 22 trojúhelníků spojil v blízkosti vídeň
ského poledníku Soběšice u Brna s Varaždínem
a v šířkovém stupni se dopustil chyby jen 0,5°/oo
vůči elipsoidu Krasovského.
Spojení hvězdáren Paříž— Greenwich v letech
1784—87 se účastnil i A. M. Legendre, který byl
takto podnícen jednak ke své proslulé větě
o přibližném řešení sférického trojúhelníka,
jednak k metodě nejmenších čtverců, kterou
později rozvinul a odůvodnil K. F. Gauss.
V letech 1791-1799 řídila komise, v níž

byli též J. L. Lagrange, P. S. Laplace a G. Monge, triangulaci podél pařížského meridiánového
oblouku s amplitudou téměř 10° mezi městy
Dunkerque a Perpignan (ve východním před
hůří Pyrenejí). Toto měření vyústilo v definici
metru jako desetimiliónté části zemského kva
drantu s chybou vůči dnešním znalostem pouze
0,2 °/00.
Od r. 1821 vedl C F. Gauss triangulaci Han
noverská. Z období své geodetické činnosti
vytěžil důležité teoretické práce, které měly zá
kladní význam pro diferenciální geometrii. [Viz
k tomu H. WUSSING: Carl Friedrich Gauss,
Lipsko 1979, kap. 7: Geodásie.]
Největší stupňové měření v 19. století je známo
jako Struveho oblouk; matematik a astronom
V. J. Struve (1793—1864) sice změřil jen menší
část, ale matematicky zpracoval celé měření
s amplitudou přes 25° mezi Ismailí v dunajské
deltě a Hammerfestem při nejsevernějším nor
ském pobřeží.
Z deseti meridiánových měření [z francouz
ského v Peru, ze sedmi v Evropě a ze dvou
v Indii, jež obě provedl George Everest (1790 až
1866)1 vypočítal F. W. Bessel v roce 1841 roz
měry zemského elipsoidu.
Jako doplňující četbu doporučuji publikaci
Encyklopádie der mathematischen Wissenschaften,
svazek VI, díl I (Lipsko 1906-1925), část A,
oddíl 3: Hóhere Geodásie, zejména kap. III
(str. 223—243): Summarische Entwicklungsgeschichte der geodátischen Kenntnisse (zachy
cuje stav k roku 1906).
Shrnuji, čím jsem uzavíral dřívější recenze:
J. Honí a E. Procházka píší velmi často o úzkých
vztazích mezi geodézií a matematikou; navíc
stálým připomínáním klasické literatury vedou
studenty k potřebnému protějšku jejich technic
kého školení, totiž ke studiu nebo alespoň
k většímu zájmu o některou humanitní vědu.
Velmi se přimlouvám za knižní vydání Honlových a Procházkových skript.
Zbyněk Nádeník

Historie lidského myšlení, v níž se ignoruje role
matematiky, je totéž jako inscenace ,,Hamleta"
provedená bez účasti Hamleta nebo přinejmen
ším bez Ofélie.
A. N. Whitehead

Jakékoliv základy matematiky, které bychom
chtěli odvodit ze samotného rozumu, nezávisle
na věcech tohoto světa, jsou pro matematiku
bezúčelné.
N. /. Lobačevskij

