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Hajko, V. - Daniel-Szabó, J.: Základy fysiky. 
Bratislava, VEDA 1980, 576 stráň, Kčs 76. 

Velkou zásluhou autorov, akademika Hajka 
a profesora Daniela-Szabóa, přišla na knižný 
trh zaujímavá a netradičná publikácia Základy 
fyziky, ktorú vydala VEDA, vydavatelstvo 
Slovenskej akademie vied v Bratislavě, ako 2207 
publikaciu s nákladom 4000 výtlačkov. 

Kniha obsahuje základné poznatky zo vše-
obecnej fyziky. Autoři vsak pri jej spracovaní 
upustili od doteraz zaužívaného historického 
Členenia všeobecnej fyziky na mechaniku, 
termiku, elektřinu a magnetizmus, optiku 
a atómovú fyziku. Jej členenie vychádza z pozná-
vacieho procesu základnej fyzikálnej problema
tiky, studia fyzikálnych javov a ich spoločných 
charakteristických vlastností. Predovšetkým ide 
o nové poňatie doterajšieho učiva, výběr poznat-
kov a ich interpretáciu. Takéto usporiadanie 
sleduje tie ciele, aby sa študujúci oboznamovali 
s novými prístupmi a metodami práce. Veď 
v modernizácii vyučovania fyziky iďe o prekle-
nutie disproporcie medzi búrlivým vývojom 
védy, techniky i spoíočnosti a súčasným stavom 
vyučovania fyziky na vysokých školách. Preto 
aj v uvedenej publikaci i nejde len o výběr nového 
obsahu učiva z hradiska súcasnej fyziky, ale ide 
tiež o jeho metodické spracovanie z hladiska 
činnosti a psychiky študujůcich. 

Autoři v predhovore knihy uvádzajú, že si 

pri jej spracovaní kladli za ciel vysvetlovanie 
podstatných častí myšlienkového bohatstva 
klasickej fyziky s najdóležitejšími ideami a vý-
sledkami speciálnej teorie relativity a kvantovej 
fyziky. Tuto látku vybrali a usporiadali tak, aby 
sa jej prostredníctvom čitatel oboznámil s pojmo
vým aparátom, základnými zákonmi a předsta
vami klasickej fyziky, uvědomil si hranice použi
telnosti klasickej fyziky, poznal a pochopil 
niektoré základné východiska, ktoré umožnili 
rozvoj modernej fyziky. 

Z toho hladiska rozdělili publikáciu do týchto 
kapitol: I. Hmota a jej konkrétné fyzikálně formy 
(str. 13 — 24). II. Formy fyzikálneho pohybu 
(str. 25—-39). III. Vzájomné pósobenie mate-
riálnych objektov (str. 40—93). IV. Energia a jej 
vzájomné přeměny (str. 94—231). V. Hybnost' 
a moment hybnosti materiálny ch objektov 
(str. 232-281). VI. Kmity a vlny (str. 282-379). 
VIL Atomy. Molekuly (str. 380-422). VIII. Fy
zikálně procesy v makroskopických látkových 
objektoch (str. 423 — 545). 

Z uvedeného rozpisu vidieť, že najrozsiahlejšia 
je Štvrtá kapitola o energii a jej vzájomných 
přeměnách, v rámci ktorej autoři přiblížili 
čitatelovi čo najviac šířku a bohatosť obsahu 
pojmu energia, ktorá má vo fyzike fundamen
tálně postavenie. 

Publikáciou Základy fyziky autoři obohatili 
slovenská odbornú a populárno-vedeckú knižnú 
literaturu z odboru fyziky a záujemcom poskytli 
možnosť hlbsie nahliadnuť do tajov fyziky. Je 
určená širokému okruhu záujemcov, predo
všetkým Študentom prvých dvoch ročníkov vyso
kých Škol, ako aj odborníkom z iných vědných 
odborov vrátane odborníkov z praxe. Vhodná 
je aj pre učitefov fyziky a příbuzných odborov 
na středných Školách na doplnenie a udržiavanie 
si vědomostí na potrebnej úrovni. Preto autoři 
pri jej spracovaní používali matematický aparát 
na úrovni prvého roční ka vysokej školy. I ba 
v niekolkých prípadoch je náročnější. 

V dodatku sú uvedené základné informácie 
o medzinárodnej sústave fyzikálnych jednoliek, 
základné definície a vety vektorového počtu, 
s ktorými sa v publikácii pracuje, a niektoré 
dóležité fyzikálně konstanty. Kniha končí 
registrom. 

Koncepcia uvedenej knihy velmi dobré vyho
vuje požiadavkám a potřebám modernej peda
gogiky a didaktiky fyziky a poskytuje ucelený 
obraz o základoch súcasnej fyziky. 
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Záujemcom o fyziku ju vřelo odporúčame do 
vlastných knižnic a za všetkých používatelov 
vyslovujeme autorom srdečné poďakovanie. 

Pavol Ferko 

J. Výšin, L. Boček, L. Bukovský, M. Fiedler, 
J. Moravčík: Dvacátý sedmý ročník matematické 
olympiády. Státní pedagogické nakladatelství 
v Praze, 1980, edice Pomocné knihy pro žáky, 
stran 188, obr. 35, cena brožovaného výtisku 
8,00 Kčs. 

Na podzim minulého roku vyšla další ročenka 
matematické olympiády, už sedmadvacátá. Týká 
se školního roku 1977—78 a má podobnou struk
turu jako ročníkové brožury z minulých let. 
Z dlouhodobého hlediska je nejcennější její 
příkladová část, ve které se najdou olympijské 
úlohy ze všech čtyř kategorií i z příslušného 
ročníku mezinárodní MO. U všech se uvádí 
řešení a u některých autoři otiskli přímo soutěžní 
elaborát i se jménem a adresou řešitele. Kromě 
olympijských úloh jsou v ročence i všechny pří

klady z korespondenčního semináře MO (ve 
školním roce 1977—78 to byl už čtvrtý ročník 
této pomocné akce). Tyto příklady jsou v knížce 
bez řešení. 

Zpravodajská část ročníkové brožury nás 
informuje o organizaci soutěže, o složení ústřed
ního výboru MO a o jeho schůzích, o některých 
soustředěních řešitelů, o studijní literatuře 
vydané v onom školním roce a o konkursu na 
úlohy MO, který vypisují JČSMF a JSMF. 
Najdeme tu i několikastránkový seznam úspěš
ných řešitelů. V nejvyšší kategorii se tehdy mezi 
vítězi na první tři místa se stejným počtem bodů 
zařadili J. KRATOCHVÍL, I. TUREK a Z. VAVŘÍN. 

Mezinárodní matematická olympiáda má 
v publikaci svou vlastní kapitolu. Byl to už 
dvacátý ročník této mezinárodní akce a probíhal 
v Rumunsku, v zemi, odkud kdysi vzešla myšlen
ka uspořádat tyto soutěže na mezinárodní úrov
ni. Přinesl našim barvám úspěch, neboť jsme se 
mezi sedmnácti zeměmi umístili na pátém místě 
v neoficiálním hodnocení družstev. Zvláště 
překvapil J. NEKOVÁŘ (tehdy patnáctiletý) a vy
nikající byl J. KRATOCHVÍL, pro něhož to byla 
už čtvrtá účast na mezinárodní MO. 

Jiřina Sedláčková 

Upozorňujeme, že v Pedagogickém knihkupectví, Žitná 8, 120 00 Praha 2, je možno 
dostat za hotové i na fakturu následující starší publikace matematické olympiády, které 
už nejsou v běžném prodeji: 

Fiedler-Zemánek: Vybrané úlohy MO-kategorie A + MMO (12,50) 
Vyšín-Macháček: Vybrané úlohy MO-kategorie Z (11,50) 
Vyšín a kol.: XVI. ročník MO (6,-) 
Vyšín a kol.: XVII. ročník MO (8,50) 
Vyšín a kol.: XVIII. ročník MO (9,50) 
Vyšín a kol: XX. ročník MO (8,50) 
Vyšín a kol.: XXL ročník MO (9,50) 
Vyšín a kol: XXII. ročník MO (9,50) 
Kufner: Co asi nevíte o vzdálenosti — ŠMM sv. 35 (5,50) 
Dušek: Matematické zájmové kroužky (13,50) 
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