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XX. seminář o filosofických 
otázkách matematiky a fyziky
Aleš Trojánek
Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí; trojanek@gvm.cz

Ve  dnech 22.–25. srpna 2022 se konal 
na Gymnáziu Velké Meziříčí jubilejní 

XX. seminář o filosofických otázkách mate-
matiky a fyziky. Seminář byl pořádán Komi-
sí pro vzdělávání učitelů matematiky a fy-
ziky JČMF a  Gymnáziem Velké Meziříčí. 
Organizátoři si nebyli jistí, zda po přestávce 
zaviněné epidemickou situací se najdou ko-
legyně a kolegové, kteří se budou chtít sejít, 
podělit se o své poznatky, vystoupit s před-
náškami a  obecně spolu necelé čtyři dny 
pobýt. Nakonec se ukázalo, že obavy byly 
liché a v srpnu přijelo do Velkého Meziříčí 
na  padesát středoškolských a  vysokoškol-
ských učitelů matematiky a  fyziky a  stu-
dentů magisterského i  doktorského studia 
těchto oborů.

V  programu byly zařazeny přednášky 
s  přesahem do  filosofie, ale i  vystoupení, 

 � Stanislav Štech: Pedagogický výzkum, 
tzv. experti a politici. (O vztahu vědec-
kovýzkumných poznatků a (školsko)po-
litických rozhodnutí)

 � Jiří Spousta: Laboratoř na hrotu
 � Lukáš Richterek: Π nejen na  nebesích 

aneb o některých setkáních fyziky s ma-
tematikou

 � Eduard Fuchs: Tři slavné problémy a tři 
neobvyklé důkazy

 � Jiří Podolský: Paradox dvojčat jako pe-
dagogický problém

 � Jaromír Šimša: Hellyova věta
 � Jiří Bouchala: „Laplaceova bota“

 � Jiří Rákosník: Znát a  učit elementární 
matematiku je triviální? O knize Liping 
Ma

 � Miloslav Dušek: Počátky kvantové me-
chaniky

 � Aleš Trojánek: Vlnové a částicové vlast-
nosti elektronů a jejich demonstrace

 � Jan Maršálek, Lukáš Zámečník: Co 
všechno se vejde do (výuky) fyziky?

 � Alena Hadravová, Petr Hadrava: Mecha-
nismus od Antikythéry

 � Dag Hrubý: Leibnizova aritmetická kva-
dratura
Do programu dobře zapadlo představe-

ní nového vydání knihy A. Einstein: Teorie 
relativity, Nakladatelství VUTIUM, edice 
Guantum, Brno 2022, které obsahuje i tex-
ty účastníků semináře, významných odbor-
níků na teorii relativity: prof. Jan Novotný 
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ALBERT EINSTEIN

Teorie  
relativity

Kniha O speciální a obecné teorii relativity má v díle A. Einsteina 
zvláštní postavení jako jediná práce, v níž velký tvůrce vykládá pod-
statu svých teorií širokému okruhu čtenářů. Její první vydání v roce 
1917 čerstvě zachytilo kulminaci Einsteinovy tvorby: speciální teorii 
relativity z roku 1905 a obecnou teorii relativity s klíčovým rokem 
1915, kdy formuloval své rovnice gravitačního pole. Einstein se však 
ke knize vracel a doplňoval ji přílohami, které odrážejí jeho pohledy 
na pokrok relativistické fyziky. Brzy ji rozšířil o prosté odvození Lo-
rentzovy transformace a o výklad čtyřrozměrného světa Minkowského, 
čímž se prohloubila matematická složka. Od roku 1920 patří ke knize 
obsáhlejší pojednání o experimentální prověrce teorie relativity, jež rea-
guje zejména na slavné Eddingtonovo pozorování z roku 1919. Dalším 
obohacením byl dodatek o struktuře prostoru ve velkém měřítku, kde 
Einstein komentuje Friedmannův teoretický objev rozpínání vesmíru 
a jej potvrzující Hubblovo pozorování rudého posuvu galaxií. Naposledy 
se ke svému dílu vrátil na sklonku života, když je v roce 1952 doplnil 
nejrozsáhlejší a filosoficky pronikavou přílohou o problému prostoru. 
Od samého počátku je kniha neustále překládána a publikována, dosud 
vyšla ve více než sto vydáních ve třiceti jazycích.

Je pozoruhodné, že český překlad vyšel již v roce 1923 u nakla-
datele Fr. Borového v Praze. Závažnost českého vydání byla zvýšena 
tím, že mu geniální fyzik věnoval zvláštní předmluvu. Překlad pořídil 
Václav Štíbr s pozoruhodným porozuměním Einsteinovým myšlenkám. 
Jeho překlad má takové kvality, že umožňuje v podstatě nezměněné 
vydání. 

Einstein podal teorii relativity v impozantně sevřené a fyzikálně 
zdůvodněné formě. Dokázal od speciální teorie relativity vybudovat 
most k obecné, která je obdivována jako velkolepý doklad síly racio-
nálního myšlení.

Vydalo Vysoké učení technické v Brně 
Nakladatelství VUTIUM
https://www.vut.cz/vutium

Druhé doplněné vydání 
ISBN 978-80-214-5888-8

Obálka představené knihy.

která pojednávala o  nových poznatcích 
v našich oborech. Tradičně nechyběly ani 
přednášky či aktivity, které se týkaly výu-
ky matematiky a fyziky a obecně pedago-
gických otázek. Při zahájení bylo vzpome-
nuto některých významných a vždy velmi 
vítaných účastníků minulých seminářů, 
kteří nás opustili – byli to Antonín Finger-
land, Ivan Štoll, Jiří Langer, Jan Slavík. Pří-
tomné také pozdravil RNDr. Jan Břížďala, 
radní pro školství, mládež a  sport, infor-
matiku a  komunikační technologie Kraje 
Vysočina. Postupně byly předneseny tyto 
příspěvky:

knihu redakčně připravil a napsal obsáhlý 
úvod a prof. Jiří Podolský ji doplnil zasvě-
ceným pojednáním o  gravitačních vlnách. 
Knihu, kterou stručně uvedli oba profesoři, 
si mohli účastníci semináře (se slevou) za-
koupit. Toho hojně využili.

Součástí semináře byl i společenský večer 
a milé přijetí na radnici ve Velkém Meziříčí 
starostou Ing.  arch. Alexandrosem Kami-
narasem.

V  předstihu byla k  dispozici předse-
minární brožura s  programem semináře 
a s anotacemi přednášek. Tato brožura a pre-
zentace jednotlivých přednášek jsou vysta-
veny na stránkách Semináře – Gymnázium 
Velké Meziříčí (gvm.cz).

Obr. 1  Nositelé letošní Ceny za vědu Nadace 
Dagmar a Václava Havlových Vize 97 
Alena a Petr Hadravovi při přednášce 
Mechanismus od Antikythéry.

Obr. 2  Jiří Podolský zahajuje přednášku Paradox 
dvojčat jako pedagogický problém.

Obr. 3  Lukáš Richterek uvádí přednášku Π nejen 
na nebesích.

https://www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare
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