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Ivo Volf: Pohyb umělých družic. Edice mladých 
fyziků, SPN, Praha 1974, 97 stran, 5,50 Kčs. 

Podle autora je hlavním cílem knihy „získat 
zájem čtenáře o problémy vypouštění družic 
Země, ale především mu poskytnout základní 
informace o zákonech, jimiž se pohyb umělých 
družic řídí". 

Kniha se zabývá oblastí fyziky, která je pro 
žáky středních škol nesmírně zajímavá, ale po
měrně náročná. Autor redukoval teoretické 
partie knihy na minimum nezbytné pro řešení 
úloh. Úlohy, zadávané většinou problémově, 
tvoří hlavní náplň knihy. Publikace obsahuje 
celkem 100 úloh, z nichž polovina je řešena přímo 
v textu. Neřešené úlohy jsou opatřeny výsledky. 
Tento přístup dovolil autorovi, aby na poměrně 
malém počtu stran podal výklad dané oblasti 
fyziky na středoškolské úrovni. Řešené příklady 
jsou zařazovány za teoretické partie tak, aby 
nebyly pouhými příklady, ale aby též rozvíjely 
poznávané pojmy. Autor provádí diskusi pod
mínek řešení a vyhledává možnosti jeho zjedno
dušení. 

Pro bližší informaci uvádím názvy jednotli
vých kapitol knihy: 1. Rovnoměrný pohyb tělesa 
po kruhové dráze, 2. Keplerovy zákony, Všeo
becný gravitační zákon, 3. Zákony pohybu 
družice po kruhové dráze, 4. Zákony pohybu 
družic po eliptické dráze, 5. 50 úloh k procvičení. 
První dvě kapitoly poskytují nezbytnou teoretic
kou přípravu pro studium kapitol 3 — 5, které 
tvoří vlastní předmět knihy. 

V knize se vyskytují některé nedostatky for

málního rázu. Na str. 14 je nutno opravit nákres 
obr. 2, pokud jde o zobrazení dráhy As. Na str. 
23 by se měl nevhodný termín „bodová hmot
nost" nahradit obvyklým termínem hmotný bod. 
Na str. 29 by se nevhodný termín „hmotnostní 
element Am/' měl opravit na element o hmot
nosti Amj. 

Kniha se stane dobrým pomocníkem středo
školských studentů. Rádi po ní sáhnou i čtenáři, 
kteří mají základní znalosti středoškolské mate
matiky a zajímají se o problémy soudobé kosmo
nautiky. Středoškolští učitelé fyziky z ní mohou 
vybrat vhodné problémové úlohy, jejichž řešení 
rozvíjí fyzikální myšlení žáků. 

Jan Maršák 

A. Kufner: Co asi nevíte o vzdáleností. Praha 
1974, nakladatelství Mladá fronta, edice Škola 
mladých matematiků, sv. 35, 120 stran, 31 obr., 
cena 5,50 Kčs. 

S předmluvou doc. Jana Výšina vyšel nedávno 
nový svazek edice, která je určena zejména 
řešitelům matematické olympiády. Pod přitažli
vým názvem se skrývá elementární úvod do 
teorie metrických prostorů. Knížka vedle zmí
něné již předmluvy obsahuje autorův úvod, 
jádro je rozčleněno do pěti kapitol a končí závě
rem. Začíná se velmi elementárně výkladem 
o vzdálenosti v eukleidovském prostoru a pak 
následuje definice metriky a metrického prostoru 
s mnoha příklady. Ve třetí kapitole se autor 
dostává k základnímu topologickému pojmu 
otevřené množiny, z něhož se pak těží v kapitole 
čtvrté (vnitřek množiny, hranice množiny, uza
vřená množina). Závěrečná pátá kapitola je 
náročnější a mladý čtenář jí možná neporozumí 
hned při prvním studiu. Jde v ní o konvergenci 
v metrických prostorech a budoucí matematik 
jí jistě přijde na chuť. Podle slov předmluvy 
ostatně např. belgičtí gymnazisté jsou v poslední 
době vzděláváni také v tomto směru. 

Autor látku dobře pedagogicky promyslel, 
doplnil řadou příkladů (rozřešených v textu), 
úloh (neřešených) a přiměřeným počtem obráz
ků. Vedle matematického materiálu neváhal 
sáhnout ani pro ilustraci ležící mimo matematiku 
(pošťačka metrika, tabulka první ligy kopané, 
městská hromadná doprava přes centrum apod.). 
Knížku doporučujeme všem studentům i jejich 
profesorům matematiky. 

Jiřina Sedláčková 
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