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přednesené prof. dr. M. KOLIBIÁREM, D r S c a prof. 
dr. J. KURZWEILEM, D r S c , členem koresponden
tem ČSAV. 

Dne 3. 10. odpoledne a následujícího dne 
dopoledne vystoupili přední čeští matematici 
s přednáškami o matematických disciplínách, 
které se u nás významnějším způsobem studují 
a rozvíjejí. 

V každé sekci bylo zařazeno pět pětačtyřiceti-
minutových referátů. 

S e k c e A : 
Diferenciální rovnice (prof. dr. J. KURZWEIL, 

D r S c , člen korespondent ČSAV) 

Reálná a funkcionální analýza (prof. dr. V. PTÁK, 
DrSc) 

Pravděpodobnost a matematická statistika (dr. 
P. M A N D L , D r S c ) 

Přibližné a numerické metody (prof. dr. I. MAREK, 
D r S c , člen korespondent ČSAV) 

Aplikovaná matematika v inženýrských problé
mech — poválečný a současný rozvoj, perspek
tivy (prof. dr. J. POLÁŠEK, D r S c , prof. dr. 
K. REKTORYS, D r S c ) 

S e k c e B: 
Algebra, logika a teorie množin (prof. dr. K. 

DRBOHLAV, D r S c ) 

Česká geometrie v uplynulých čtyřiceti letech 
a některé současné trendy diferenciální geo
metrie (prof. dr. I. KOLÁŘ, D r S c ) 

Topologie, teorie kategorii, kombinatorika (aka
demik M . KATĚTOV) 

Matematika a informatika ( d o c dr. J. HOŘEJŠ, 
C S c , dr. M. CHYTIL, C S c ) 

Matematické metody v biologii (akademik J. 
NOVÁK, akademik M. KATĚTOV, prof. ing. 
F. FABIÁN, C S c , dr. T. HAVRÁNEK, C S C ) . 

Texty přednášek budou publikovány ve sbor
níku konference. 

Při příležitosti konference byl 3. 10. večer 
v aule pražského Karolina uspořádán slavnostní 
koncert, na němž zazněly skladby A. Dvořáka, 
L. Janáčka a W. A. Mozarta, přednesené 
Kociánovým kvartetem. 

Konference měla velmi dobrý ohlas a mnozí 
účastníci se shodli v názoru o užitečnosti tako
vých setkání. Řada z přítomných účastníků si 

uvědomila, že hodnotit nedávný vývoj matema
tiky j e nesnadné i v případě, Ž3 se omezíme na 
jedinou disciplínu a jedinou zemi. Tím spíše 
patří dík matematické veřejnosti všem, kteří se 
s tímto obtížným úkolem se ctí vyrovnali. 

Ivan Netuka 

ZE ŽIVOTA JCSMF 

ZÁVĚRY ZO 4. PRACOVNEJ P O R A D Y 
O P R O J E K T E VYUČOVANIA FYZIKY 
NA VŠETKÝCH S T U P Ň O C H ŠKOL 

J Č S M F trvale sleduje súčasný stav a perspek
tivy vyučovania fyziky v snahe čo najviac 
pomócť v zložitých otázkách vyučovania fyziky. 
4. pracovna porada bola konaná 21.—23. ok-
tóbra 1985 v Richňave, ked už bolo možné 
zhodnotiť prvé výsledky prebiehajúcej přestavby 
vyučovania fyziky, posúdiťniektoré perspektivné 
návrhy a odporúčať dalšie kroky. 

Porada sa zaoberala s následuj úcimi otázkami: 
— posúdenie návrhu integrovaného vyučovania 

přírodovědných disciplín 
— informácia o realizácii maďarského projektu 

integrovaného vyučovania 
— hodnotenie doterajších skúseností s integro

vaným vyučováním v ČSSR 
— posúdenie perspektiv užsej koordmácie či 

spolupráce vyučovania fyziky a chemie 
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— perspektivy vyučovania fyziky v ČSSR 
— otázkami přípravy učitefov 

ZA VĚRY 

1. Účastníci oceňujú pozornost' věnovánu 
JČSMF otázkám vyučovania fyziky. 

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 iažkosia-
mi, 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 zvýšii počet pracovníkov zúčast-
ňujúcich 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 poznat-
kov, 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. 

Odporúčame, aby podstatná čas i výuky progra-
movania 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 pracov-
ných 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 

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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