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b) Realizace vrhu koule z fiktivního bodu na povrchu země je dalším přiblížením k vy
řešení problému. Ukazuje se, že lze úlohu řešit prostředky středoškolské matematiky. 
Předpoklad a = 45° je však nesprávný a řešení platí pouze pro h <š d. 

c) Úplné řešení vyžaduje znalost matematické analýzy; přesto i zde bylo nutno učinit 
řadu zjednodušujících předpokladů. Toto řešení je vhodné pro žáky vyšších ročníků 
gymnasia. 

Poznámka: Řešení úloh se sportovními náměty je vhodnou motivací pro uvedení 
i poměrně náročných fyzikálních problémových situací do vyučování fyzice, popř. 
i do práce žáků mimo školu. Proto je třeba uvítat např. práce [3]. 

L i t e r a t u r a : 

[1] Fyzika pro I. ročník SVVŠ. Praha, 1964, 221 s. 
[2] VOLF, I.: Vrh koulí očima fyziky. Fyzika ve škole, 3 (1965), č. 7, s. 325 — 329. 
[3] BEDNAŘÍK, M. - MALEČKOVÁ, R.: Sportovní tematika ve fyzikálních úlohách. Matematika a fyzika 

ve škole, 2 (1972), č. 5, s. 310-316. 
Miroslav Ouhrabka, Ivo Volf 

jubilea 
zprávy 

K PÁTDES1ATINAM 
PROFESORA J Á N A J A K U B Í K A 

Dňa 8. októbra 1973 oslavil svoje paťdesiate 
narodeniny jeden z najvýznamnějších sloven

ských matematikov, profesor RNDr , Ján Jaku-
bík, DrSc. Roky, ktoré zostávajú za ním, sú vy
plněné tvorivou prácou — vědeckou, pedagogic
kou i organizačnou. Po absolvovaní Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Komenského začínal 
profesor Jakubík ako asistent na Slovenskej 
vysokej škole technickej v Bratislavě. Keď sa 
v páťdesiatych rokoch znovu zakládalo v Koši-
ciach vysoké technické školstvo, prišiel do Košic 
ako jeden z prvých učitelov a počas dvadsiatich 
rokov doterajšej existencie Vysokej školy tech
nickej věnoval jej výstavbě a rozvojů nemálo 
svojich sil a schopností. Na tejto škole pósobí 
vo funkcii profesora doteraz. 

Ťažiskom vedeckej práce profesora Jakubíka 
je abstraktna algebra. Věnuje sa predovšetkým 
algebraickým strukturám s usporiadaním. Vý
sledky, ktoré v tejto oblasti dosiahol, sú pred-
metom zaujmu popredných matematikov celého 
světa. Profesor Jakubík netvoří izolované; na
opak, je v stálom styku s našimi i zahraničnými 
matematikmi pracujúcimi v rovnakom alebo 
v příbuzných oboroch. Jeho práce sú často 
riešeniami aktuálnych problémov, ktoré sú 
v popredí zaujmu výskumných pracovníkov; 
právě preto majú široký ohlas v matematickej 
veřejnosti. 

Okrem vedeckej práce si hlboké uznanie 
zaslúži vedecko-organizačná činnosť profesora 
Jakubíka. Vyvíja ju vo vědeckých kolégiách 
matematiky SAV a ČSAV, pósobí tiež v re-
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dakčných radách odborných časopisov, v Jednotě 
československých matematikov a fyzikov a 
v iných organizáciách. Od roku 1964 je členom-
korešpondentom SAV a od roku 1965 členom-
korešpondentom ČSAV. Ako spoločenské oce-
nenie závažnosti jeho práce bola mu v roku 1969 
udělená štátna cena SSR spolu s vyznamenáním 
Za vynikajúcu prácu. 

Profesora Jakubíka možno charakterizovat' 
ako veími húževnatého a skromného člověka. 
Je náročný k sebe i k svojim spolupracovníkom, 
akákolvek jeho činnosť sa vyznačuje dósled-
nosťou. K úspechom, ktoré dosiahol, sa dopra
coval tiež dokonalou organizáciou pracovného 
dňa. Mnoho z jeho systému práce si možno 
vziať za vzor. 

Do rokov, ktoré sa za jubileom nášho vý
znamného matematika otvárajú, želáme profe
sorovi Jakubíkovi predovšetkým dobré zdravie 
a mnoho neklesajúceho životného optimizmu. 

Štefan Černák, Tatjana Gavalcová 

VÝROČNÍ KONFERENCE DIDAKTICKÉ 
SEKCE MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI 
NDR 

Hostitelkou konference, konané od 9. do 12. 
května 1973 v Gůstrově, byla tamější Vysoká 
pedagogická škola, jež dala na celý týden k dispo
zici téměř celý svůj areál s krásnými přednáško
vými síněmi a moderními kolejemi. Obsahově 
připravil konferenci gůstrovský Institut mate
matiky ve spolupráci s ústředním výborem di
daktické sekce; tíhu organizační práce s přípra
vou konference, jíž se zúčastnilo na pět set 
učitelů, ředitelů, odborných poradců (protějšek 
našich okresních metodiků), inspektorů a pra
covníků vysokých škol i výzkumných ústavů, 
nesl a výtečně se svého úkolu zhostil sekretariát 
Společnosti v čele s hlavní sekretářkou INGE 
BAUSCHOVOU. 

Konference didaktické sekce mají už ustá
lený pracovní pořad: dopoledne se konají delší 
přednášky, odpoledne stručnější referáty na užší 
témata, dále kratší sdělení a semináře. S výjim
kou několika přednášek, zaměřených na roz
šíření odborného rozhledu účastníků, bylo 
hlavní obsahovou linií konference úsilí o plnění 
nových osnov, které už zasáhly všechny ročníky 
desetileté i dvanáctileté střední školy (Ober-

schule a Erweiterte Oberschule). Jednání kon
ference předznamenala téměř dvouhodinová 
přednáška pracovníka Akademie pedagogic
kých věd dr. K. H. WEBERA na téma K některým 
problémům a aktuálním úkolům matematického 
vyučování. Podávám z ní hrst myšlenek: 

Nový učební plán vyhovuje jako celek součas
ným požadavkům rozvíjející se socialistické 
společnosti, ale obsahuje mnoho rezerv k další
mu zkvalitňování vyučovacího procesu a tím 
i jeho výsledků. Práci uplynulého desetiletí je 
možno hodnotit s optimismem, stále však 
přetrvává poměrně značný rozptyl v úrovni práce 
jednotlivých škol, jak ukázaly výsledky celostátní 
kontrolní písemné práce v desátých ročnících 
v listopadu 1972. Přednášející podrobněji roze
bral závěry z této práce, z níž pro informaci 
čtenářů ukázkově uvádím několik zadaných 
úloh: 

• Načrtněte graf funkce y= \ sin x v intervalu 
— 2n^x^2n. Udejte obor funkčních hodnot. 
Určete všechny nulové body v udaném intervalu. 
• Rodina kupuje na zimu zásobu ovoce. Jablka 
jsou jedenapůlkrát dražší než hrušky. Kolik stoji 
kilogram jablek a kolik kilogram hrušek, jestliže 
rodina zaplatila za 20 kg hrušek a za 50 kg jablek 
dohromady 76 marek'] 
• S použitím mocnin deseti vypočtěte součin 
0,000 12 . 250 000 000 . 0,002. Provedte napřed 
odhad. 
• V oboru přirozených čísel určete množinu řešení 
nerovnice 2(5x — 2) : 3 > 2x -f- 6. (Zkouška se 
nevyžaduje). 

Dále se přednášející zabýval otázkou, proč 
dosud nemalý počet učitelů matematiky ne
dosahuje uspokojivých výsledků, zatímco stále 
vzrůstá počet učitelů s výsledky vynikajícími. 
Lepší kvality vyučování lze dosáhnout jen zvýše
ním jeho vědeckosti, stranickosti, názornosti 
a úzkým spojením se životem. Stačí pohlédnout 
na úspěšný přerod ve vyučování počtům a geo
metrii v nižších ročnících a uvědomit si, že 
k podobnému zvratu musí ve smyslu nových 
osnov dojít i na středním a vyšším stupni. Vědec
kost vyučování je nutno vidět v těsné jednotě 
se stranickosti. Tím, že mládež vyzbrojujeme 
vysokým matematickým věděním, konáme dob
rou práci pro socialismus, avšak i žák sám si 
má uvědomovat, že se neučí matematice pro 
matematiku, ale proto, aby se mohl stát úspěš
ným budovatelem socialistické vlasti. Při vy-
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učování nejde ovšem jen o matematiku, ale 
i o formování charakterových vlastností socia
listického člověka, který se má vyznačovat 
zásadovostí, čestností, smyslem pro kritiku a 
sebekritiku. 

Závěrem naznačil dr. Weber některé ne
dostatky, jejichž překonání je podmínkou 
ke zdárné cestě vpřed: nedostačující odborná 
matematická průprava, malý zřetel ke stupni 
mentálního vývoje žáků v daném věku, špatný 
celkový přehled osnov od prvního do dvanáctého 
ročníku, jednostranné zdůrazňování prvního 
výkladu učiva na úkor jeho upevňování. 

Z dalších přednášek, z nichž některé pro
bíhaly souběžně, aby si účastníci mohli vybrat 
podle svého zájmu, uvádím aspoň některá 
témata: K. HÁRTIG (Berlín): Složky obecného 
matematického vzdělání; K. H. STŘECH (Berlín): 
Světový názor a matematické vyučování; W. 
TIETZ (Berlín): Logicko-jazykový výcvik v mate
matickém vyučování; U. PIRL (Berlín): Geo-
metrické konstrukční úlohy; G. MAIBAUM (Dráž
ďany): Počet pravděpodobnosti; D. RASCH 
(Roztoky): Matematické problémy v biologii. 
Z diskusí byla velmi podnětná a živá celoodpoled-
ní beseda o filosofických a ideologických problé
mech v matematickém vyučování; navazovala 
na přednášku prof. STŘECHA a vedl ji S. SCHNEI
DER (Drážďany). 

Zahraničních účastníků bylo tenkráte poměr
ně málo: jeden z Polska, čtyři z Maďarska a pisa
tel této zprávy jako jediný účastník z Českoslo
venska. Příčinou toho zřejmě bylo, že se kon
ference konala v době, kdy na vysokých školách 
vrcholí ukončení studijního roku. Z toho důvodu 
patrně odvolali v poslední chvíli svou účast 
i tři zahraniční referenti. 

Volba provinciálního města za sídlo konfe
rence se ukázala být výhodná, protože se účastní
ci nemohli „rozběhnout" a byli ve stálém 
kontaktu věnovaném výměně zkušeností, a to 
i za krásných večerních procházek kolem blízkých 
jezer, typických pro půvabnou meklenburskou 
krajinu. 

Jako všechny předchozí konference mělo 
i setkání v Gůstrově úspěch a nezbývá než si 
znovu položit otázku, proč se po tolika dobrých 
zkušenostech ze sousední země nesnažíme i my 
vytvořit tradici podobných pravidelných větších 
matematických shromáždění. 

František Dušek 

SEMINÁŘ V ECHTERNACHU 

Ve dnech 4. až 9. června 1973 se konal 
v Echternachu (Lucembursko) další seminář 
o vyučování matematice. Echternašské semináře 
získávají dobrou pověst; mají podporu ICMI, 
UNESCO i lucemburské vlády; účastní se jich 
významní didaktikové matematiky a rokuje se 
tu o zásadních otázkách školské matematiky. 
Podle sdělení člena organizačního výboru L. 
KIEFFERA, ředitele koleje v Lucemburku, zúčast
nilo se letošního semináře, věnovaného aplika
cím školské matematiky, 180 osob z 20 států, 
z toho 130 ze zahraničí; z Československa se 
bohužel nezúčastnil nikdo, ač jsme byli pozváni. 

Bylo předneseno 17 hlavních referátů, jejichž 
sylaby nám L. Kieffer zaslal. H. FREUDENTHAL 
(Utrecht) přednášel o školském kursu pravdě
podobnosti jako o aplikaci matematiky; rozvedl 
tu tři přístupy: kvalitativní přístup podle T. 
VARGY (na nižším stupni), experimentální 
přístup (na nižším a středním stupni) a simulaci 
podle A. ENGELA (na všech stupních). H. G. 
STEINER (Karlsruhe) přednášel o matematizaci 
reálných situací, která vede na metrické prostory. 
Přednáška A. ENGELA (Stuttgart) se týkala 
školských natematických problémů, které lze 
zpracovat na samočinných počítačích; J. C 
HERZ (Paříž) uvedl tři konkrétní problémové 
situace, na nichž lze žákům podrobně předvést 
principy matematizace (fáze: konstrukce modelu, 
shromáždění numerických údajů, sestavení algo
ritmu, výpočet). Tematika těchto problémo
vých situací může žáky zaujmout: je to auto
matizace hradel v železničním uzlu, soustava 
bezpečnostních klíčů a organizace ústních 
zkoušek. F. J. FLETCHER (Darrington) uvedl 
ve své přednášce o numerickém počítání tři 
konkrétní ukázky: z číselné teorie, z oblasti 
přírodních věd a přibližné výpočty pomocí 
samočinných počítačů. V dalších hlavních 
referátech se hovořilo např. o motivacích lineární 
algebry čerpaných z reality, o školské matematice 
a technologii, o školské matematice a informatice 
a dalších aktuálních tématech důležitých pro 
rekonstrukci vyučování. Sylaby naznačují, že 
přednášky byly konkrétní a uváděly řadu příkla
dů připravených pro zpracování ve škole. Naše 
neúčast na semináři pravděpodobně poškodila 
naše modernizační pokusy. 

Počátkem kalendářního roku 1974 má vyjít 
sborník tohoto semináře, který podle slibu 
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L. Kieffera dostaneme. Některé významné 
části tohoto sborníku uveřejníme ve výtahu 
buď v Pokrocích nebo jako samostatné studijní 
materiály. 

Jan Výšin 

19. 10. 1972 — akad. A. ZÁTOPEK: Geofyzikovy 
pohledy na Daleký i Blízký asijský východ. 

16. 11. 1972 — M . JELÍNEK: Modernizace vyučo
vání matematice podle projektu UNESCO 
v arabských státech. 

18. 1. 1973 — prof. A. ŠVEC, doc. J. JAROŠ: Zku
šenosti ze studijního pobytu na vysokoškolských 
pracovištích v Indii. 

15. 2. 1973 — dr. Z. HORSKÝ: 500 let od narozeni 
Mikuláše Kopernika. 

15. 3. 1973 — dr. E. KINDLER: O práci s definice
mi na samočinných počítačích. 

19. 4. 1973 — prof. F . NOŽIČKA: O optimalizač
ních procesech a možnostech jejich praktického 
využití. 

17. 5.1973 — doc. P. VOPŽNKA: Poznámky k sou
časnému rozvoji matematiky. 

Každý první čtvrtek v měsíci byly v KŠK 
ROH ve spolupráci s výborem fyzikální vědecké 

7XA *J T Xff) T A T (** S 1 M F s e k c e P ° ř á d á n y "besedy fyziků" s tímto progra-

ZPRÁVA O ČINNOSTI PRAŽSKÉ 
POBOČKY J Č S M F 

Výbor pražské pobočky J Č S M F , vedený 
předsedou prof. dr. F . NOŽIČKOU, ve druhé 
polovině svého funkčního období (v roce 1972 
a v prvním pololetí roku 1973) rozvíjel svou 
činnost na těchto úsecích: 

1. V pražském K lubu školství a kultury R O H 
byly organizovány každý třetí čtvrtek v měsíci 
„besedy matematiků" s tímto programem: 
20. 1. 1972— prof. E. BUCHAR : Určení tvaru 

nebeských tčles z pohybu jejich družic. 
17. 2. 1972 — dr. J. ŠEDIVÝ: Mezinárodní setkání 

profesorů matematiky v Krakově v r. 1971. 
16. 3. 1972 — dr. E. KINDLER: Počítače třetí 

generace. 
20. 4. 1972 — dr. J. BIČÁK: Problémy současné 

relativistické astrofyziky. 
18. 5. 1972 — prof. F . VESELÝ: Sto let Časopisu 

pro pěstováni matematiky a fyziky. 

6. 1. 1972 — prof. M . BRDIČKA: Stoleté jubile
um československého časopisu pro fyziku. 

3. 2. 1972 — V. PIFL, K. ŠOBRA: Fyzika plazmatu. 
2. 3. 1972 — M. JELÍNEK: Matematický projekt 

UNESCO pro arabské státy ve světle pokusů 
o reformu výuky matematice ve světě. 

6. 4. 1972 - prof. J. KORITA, dr. A. VLČEK: 

Polarografie, její vznik, vývoj a perspektivy. 
4. 5. 1972 — prof. M. VALOUCH: Jak dál ve vý

uce fyziky. 
7 .9 .1972 - akad. V. KOŘÍNEK, doc. M. MATYÁŠ, 

prof. M . VALOUCH, prof. J. DUBINSKÝ, M. JE
LÍNEK: II0 let Jednoty čs. matematiků a fyziků. 

5. 10. 1972 — dr. M. ZAVĚTOVÁ: Současná fyzika 
polovodičů ve světle XI. mezinárodni konferen
ce ve Varšavě. 

2. 11. 1972 — dr. M. ROZSÍVAL, dr. L. ŠTOURAČ: 

O kongresu Evropské fyzikální společnosti 
ve Wiesbadenu. 

7. 12. 1972 — dr. J. PEŘINA: Teorie koherence. 
4. 1. 1973 — akad. J. NOVÁK: Jednota čs. mate

matiků a fyziků po celostátním sjezdu JČSMF. 
1. 2. 1973 — prof. F . KAHUDA: O průběhu psy

chických procesů v mentálních strukturách. 
1. 3. 1973 - dr. S. KRUPIČKA, dr. K. ZAVĚTA: 

Magnetismus v současné fyzice a technické 
praxi. 

5. 4. 1973 — ing. J. SEDLÁK a dr. M. LOKAJÍČEK: 

Jak přispívá fyzika vysokých energií k poznání 
hmotného světa a k technickému rozvoji. 
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