nlm pfispevkem. Stenograficky zaznam
nemam, ale pan profesor feld zhruba toto:
"Soudruzi, socialisticky ucitel budoucnos
ti nebude feenit pfed zäky a pfed tabuli,
jako to dela dnes. Ten bude pro zaky nevi
ditelny, protoze bude sedet v skryte kabi
ne a vyuka se bude dit na datku, psychot
ronickym pfenasenim myslenek z mozku
ucitele do mozku zäku." Muzete hadat
dvakrat, ktera instituce si asi takovy vy
zkum objednala a financovala.
Tradicni vedci, alespon ti nejlepsi
z nich, se jiZ dlouha !eta zamysleji nad
etickymi prob!emy sve profese. Co kdyby
se nad etikou svych vlastnich podnikatel
skych aktivit zamysleli take psychotroni
kove a dalsl s nimi spfiznenl podnikatele?
Nebo snad jiz nektefi z nich (ti, kterym
nejde 0 osobni prospech, ale 0 vec!) pfi
pravuji naSim detem a vnuküm podobnou
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VYUCOVanl
CENTRALNE: ZAoAvANIt PfSEMNIt
STATNf ZKOUSKY V BAVORSKltM
VZDE:LAvANf UCITEL'O

Werner Schneider
a Jitka Brockmeyerova.-Fenclovtl

Olanek pfinasi informaci 0 jednotne za
davane pisemne casti statnich zkouSek ve
studiu ucitelstvi v Bavorsku. Obdobne

orwellovskou budoucnost, jako to delda
royal byvaly ministr skolstvl z padesatych
let profesor Kahuda?
Pan profesor samozfejme blufoval a sve
natvrdle komunisticke sponzory bohapus
te vodil za nos. (Byl ostatne znam i svym
smyslem pro humor i jinymi lepsimi vlast
nostmi, rozhodne to nebyl zadny fanatik.)
Ale pfipust!me, re by psychotronika pfece
jen byla skutecnou vedou s dalekosahlymi
aplikacemi. Co ty na to, cesky obcane? Co
vy na to, obhajci lidskych prav a obcan
skych svobod?
Oldfich K owalski

Redakce PMFA se domniva, Ze vhodnym
pflspevkem do diskuse je clanek V. F.
Weisskopfa "Hranice meze vedy", ktery
jsme otiskli v cisle 1/91 na§eho casopisu.

zkousky nejsou v Oeske republice zavede
ny. Ve studii [1] se ctenar mure seznamit
se strukturou bavorskeho vzdelavani uci
teIu, ktere probiha pouze na univerzitach.
Pisemne ulohy z fyziky, uvedene jako pfi
klady, byly zadany na jafe 1994.
1. Z bavorskeho zkuSebniho f8.du
pro dosaZeni ucitelske zpdsobilosti

Rad prvni statni zkousky pro ucitelstvi
na vefejnych skollich [2], ktery navazuje
na bavorsky won 0 vzdelavani ucitelü, je
velice podrobne rozpracovan. Prvni statni
zkouSka ma zjistit, zda je uchazec na za
klade sveho univerzitniho studia odborne
pfipraven pro nastoupeni tzv. pfipravne

Prof. Or. WERNER SCHNEIDER (1940) je profesorem didaktiky fyzikYi Physikalisches In
stitut, Universität Erlangen-Nürnberg, Staudstr. 7, 0-9lO58 Erlangen.
Doc. RNOr. JITKA BROCKMEYEROVA-FENCLOVA, CSc. (1926), je em. vedecka pracovnice
FÜ AV CR; Eichenhainstr. 40, 0-91207 Lauf a. d. Pegn.
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ucitelske sluzby. Tato sluzba kone! druhou
statni zkouskou po dvoulete pfiprave na
tzv. seminarnf skole.
Fyziku muze uchazec studovat jen ve
spojeni s matematikou, a to jako "obor
v prohloubenem studiu" pro uCitelstvi na
gymnaziich nebo v "neprohloubenem stu
diu" pro uCitelstvi napf. na zakladnich
skolach. Pfi prohloubenem studiu je po
ctyrech semestrech predepsana statnf me
zizkouska. Prvni statni zkouska se zpra
vidla kona po deseti semestrech a po vy
pracovani zkusebni pisemne prace z mate
matiky nebo fyziky. Vlastni zkouska z fy
ziky obsahuje, krome tri ustnich zkousek,
dve etyfhodinove pisemne zkousky z ex
perimentalni a teoreticke fyziky. V nepro
hloubenem studiu se statni zkouska skla
da po osmi semestrech a krome uvede
neho obsahuje take tfmodinovou pisem
nou zkousku z didaktiky fyziky. (Viz [1 J
a 2. kap.)
Statni zkousky jsou provadeny z prfka
zu bavorskeho Statniho ministerstva pro
vyuku, kulturu, vedu a umeni. K to
mu ucelu jsou na ministerstvu zffzeny
zkouskove komise pro jednotlive obory
a zkouskovy ufad sexternimi pracoviS
ti v mistech univerzit. Zkousky probihaji
pfimo na univerzite, vetsinou dvakrat za
rok. Ulohy pisemnych statnich zkousek
jsou zadavany centralne. Jsou vybrany
ministerskou zkouskovou komisi, slozenou
ze zastupcu vsech pfislusnych univerzit,
z navrhü jedne vysoke skoly. V zadavani
navrhu se univerzity stfldaji podle prin
cipu rotace.
Jako tzv. prvni zkousejid jsou minis
terstvem jmenovani profesori a docenti,
jako druzi zkousejici uCiteIe pffslusneho
typu sekundarnich skoI. Prvnf z nich take
opravuji a hodnoti pisemne prace. Podle
principu rotace jsou v jednom zkousko
vem termlnu povefeny pouze dve vysoke

skoly tzv. prvni a druhou opravou vsech
zkousek. Za organizaci a prübeh zkousek
odpovida zkouskovy ufad.
Pisemna zkouska z jednoho oboru je
zadavana na vsech univerzitach v tentyz
den. Zkouska probiha podle pfisnych pra
videl, ktera maji zaruCit stejne podminky
pro vsechny ucastniky. Napf. mus! byt na
univerzite pro zkousku urcen jeden vel
ky zkusebni sal s cislovanymi pracovnimi
misty, kterajsou pro kaZdy zkouSkovy den
nove vylosovana. Ulohy jsou do zkusebni
ho salu dodany v zalepene obalce, 0 cemz
se zkouseni mohou presvedcit. Zkouseni
se na svoji praci nepodepisuji, oznaei ji
jen svym pracovnim eislem. Cely prubeh
zkouSky je protokolovan. Jedna z dohlize
jidch osob zjistl pocet odevzdanych praci,
uzavre je okamZite do obalky (s peeetf)
a odevzda zkouskovemu ufadu.
Po zhodnoceni zkousek mohou zkouseni
pozadat 0 nahled do zkusebnfch podkladü
listnich a pisemnych zkousek. Maji dokon
ce pravo odvolani u zkouskoveho ufadu,
nejsou-li korekturni poznamky v hodno
ceni dostatecne jasne.

2. Obsah pisemnych zkouSek,
centr8.1ne zadavan;Ych na jafe 1994

2.1 Prohloubene studium fyziky

Statni mezizkouska (bez moznosti vol
by tematu)
a) Uloha, ktera ma teziste v mechani
ce nebo nauce 0 teple, doba zkousky 3 h,
4 dilci ulohy
I} Pad s ostn noze. (Rozbor pohybu
tyce, postavene prüfezem na ostfl.) 2) Po
hyb tunelem v planete. 3) Balon s horkym
vzduchem. 4) Tepelne zareni.
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b) Úloha, která má těžiště v elektřině
nebo optice, 3 h, 4 dílčí úlohy
1) Polarizace světla. 2) Optická mřížka.
3) Proporcionální čítač ionizujících částic.
4) Pole rozložených nábojů.
První státní zkouška
a) Experimentální fyzika, 4h, možnost
volby ze dvou témat
1. téma:

1) Krystal NaCl. 2) Model atomu vodíku a poruchy v polovodičích. (Odvození
a výpočet energetických hladin příměso
vého polovodiče s donory.) 3) Volný elektronový plyn v kovovém stříbře.
2. téma:

b) Teoretická fyzika, 4 h, volba ze
témat
odstředivý

čtyř

regulá-

tor.
2. téma: Elektromagnetizmus, magnetické mono póly.
1) Dualitní transformace. 2) Moment
hybnosti elektromagnetického pole. 3)
Pohyb částice s elektrickým nábojem
v poli magnetického monopólu.
3. téma: Termodynamika
1) Termodynamika baterie. 2) Korektury pro klasický hraniční případ u ideálních kvantových plynů.
4. téma: Kvantová mechanika
1) Relace neurčitosti. 2) Minimální
klubko. 3) Rozplynuté vlnové klubko. 4)
Oscilující vlnové klubko.

340

První státní zkouška
a) Mechanika, nauka o teple, elektřina,
optika, teorie relativity, 4 h, volba ze dvou
témat
1. téma:
1) Dostředivá síla. 2) Chladnička. 3)
Kondenzátor. 4) Úočka a camera obscura.
2. téma:
1) Rotující deska. 2) Kompresor. 3)
Elektrické pole. Lorentzova síla. 4) Úočka
ve vodě.
b) Stavba hmoty, 4h, volba ze dvou
témat
1. téma:

1) Model jednodimenzionální potenciálové jámy pro retinal. (Oční barvivo retinal má deset elektronů Jr, které lze přibliž
ně považovat za volné.) 2) Radioaktivita
draslíku. 3) Měření indukce magnetického
pole 8 třemi metodami.

1. téma: Mechanika,

2.2 Neprohloubené studium fyziky

1) Fotoelektrický jev. 2) Hallův jev. 3)
'Y. 4) Jaderná fyzika.
2. téma:
1) Optický Dopplerův jev. 2) Jaderná
fyzika. 3) Vodivost křemíku. 4) Spojité
rentgenové spektrum.
Zářič

c) Oborová didaktika, 3 h, volba ze
témat
1. téma: Obrazy reálné a virtuální

tří

1) Základní pojmy a jejich nezbytnost
ve výuce. 2) Dva příklady virtuálních obrazů ve výuce optiky. 3) Význam vstupních experimentů, dva příklady vstupu do
tématu "odraz světla".
2. téma: Indukce a dedukce
1) Charakteristika obou způsobů tvoření závěrů. 2) Příklad obou postupů na
tomtéž fyzikálním tématu. 3) Induktivní
a deduktivní odvození výsledného odporu
při paralelním zapojení rezistorů.
3. téma: Proč plavou lodi, vyrobené
převážně z oceli? 1) Metodické a didaktické zpracování vyučovací jednotky. 2) Odpovědi na výchozí otázku, přizpůsobené
možnostem žáků. Elementarizace.
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Centralni zkousky z pohledu
vysokoskolskych uciteh\

Centnüne zadavanymi pisemnymi
zkouskami je v Bavorsku zarueena srov
natelna uroveii statnich zkousek na vsech
univerzitach vzdehivajicich uCitele. Vy
sledky statnich zkousek jsou tak zcela ve
rejne a je mozno se kdykoliv seznamit
s jejieh znenim a hodnocenim.
Univerzitni uCitele jsou pti tomto zpu
sobu zkouseni mene zatiZeni, protoze ves
kerou organizaci pisemnych (i ustnich)
zkousek pfebira zkouskovy Ufad. Take
tvorbou navrhu zkousek je zatiZena pouze
jedna univerzita.
Opravami jsou poveteny vzdy pouze
dve univerzity, coz je pro ucitele znac
nym uleheenim. Prvni a druhou korektu
ru vsech praci provadi vzdy jedna univer
zita z jizniho a jedna ze severniho Bavor
ska. Tim ma byt zabraneno tomu, aby
se pfipadny rozdil urovni univerzit ne
gativne projevil na hodnoceni studentu.
Zpusob hodnoceni je urcovan az podle
vysIedku zkousky, vetsinou tak, ze za jeste
dostateeny vykon se poklMa asi polovina
vyresenych uloh nebo dosazenych bodu.
Pokud se korektori nedohodnou na hod
noceni prace, rozhodne zkouskovy Ufad.
Cely postup a anonymita zkouseneho po
tlacuji subjektivitu hodnoceni. Pfiprava
na zkousku je pro studenty uleheena tim,
ze znaji ulohy zadavane v pfedchozich le
tech.
Jednim z problemu je skuteenost, ze do
zkousky nelze zafazovat ulohy jiZ jednou
zadane a ze poeet vhodnych uloh je ome
zen. Po tficeti ci vice letech dochazi k si
tuaci, ze zadavane ulohy jsou staIe tezsi.
Dusledkem nekdy bjva, ze ulohy nejsou
fesitelne bez znalosti speciaInich postupu,
pripadne triku, coz nema s fyzikou, kterou
potfebuje budouci ucitel, nie spoleeneho.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie,
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Situaci se univerzity ptizpusobily tim, Ze
ztidily dvousemestrove seminare pro pti
pravu na jednotlive zkousky, zametene
zvlaste na celou radu algoritmu pro reseni
uloh. Pro studenta jsou to celkem etyti
seminare navic, po dvou z fyziky a z ma
tematiky, coz muze vest i k prodlouzeni
studia. Protoze maji pisemne ulohy ve vy
slednem hodnoceni dvojnasobnou vahu,
venuji jim studenti pri priprave na statni
zkotiSku vetsinu easu.
Praxe take ukazuje, ze ani v experimen
taIni fyzice nejsou vzdy zadavany sku
tecne experimentaIni Ulohy. To pak eas
to pfi pfiprave studentu vede k potlaee
ni experimentalniho aspektu fyziky. Dal
sim problemem je to, ze napr. ve dvou
tematech, zadavanych pro vjber, nejsou
vzdy stejne obtizne ulohy. Vyhodou pro
studenty snad je, ze z uvedenych i dalsich
pisemnych prad v ramci statni zkousky,
kterjch muze bjt aZ sedm, se vytvari
prumerna znamka. Ta leZi pak vetsinou
mezi 2. a 3. stupnem hodnoceni a jeden
neuspech se v ni pfHis neprojevi.

o odstraneni nekterych nedostatku pi
semnych zkousek se diskutuje. Zustava
vsak otäzka, zda ucitele, podrobeni na
konci sveho odborneho studia prevazne
pocetnim uloham, nepfenesou tento po
hled na fyziku do sve budoud pr ace na
skolach.
4. Priklad prvni statni zkousky z te
oreticke fyziky v prohloubenem stu
diu

3. tema: Termodynamika, 4 h
1) Termodynamika baterie
UVaZujte baterii, na niz vznikl vlivem
chemickeho oddeleni naboju rozdH poten
ciaIu P. Ten vyhovuje v oblasti naboju
40 (1995),
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ql ~ q ~ q2 stavove rovnid

P

= o:T(q -

qd

pricemz Ck oznaeuje energie jednocastico
vyeh stavü aß = I/kBT.
(1)

(0: = eonst.). Tepelna kapadta Cq (pri
konstantnim naboji q) budiz konstantni.
(a) Pro stlacitelne systemy plati dU =
=TdS -pdV. Ktere veliciny baterie
odpovidajf tlaku p a objemu V? Udej
te dU pro baterii.
(b) DokaZte vztah, ktery plati pro obee
nou stavovou rovnici

Jak zni (2) pro specialnf pripad (I)?
Integraci stanovte U(T, q).
(e) Urcete entropH S(T,q). Jak se zme
ni teplota pri adiabatickem nabijeni
baterie z ql na q2 ?
(d) Jak velike je teplo, pfivadene (popr.
odvadene) baterii pfi izotermiekem
nabijeni z ql na q2 ?
2) Korektury pro klasieky hranicnf pfi
pad u iderunkh kvantovyeh plynü
Velkokanonieky potenciru pro iderunf
Fermiho nebo Boseho plyn znf

peT, V,JJ) = TkBT2)n[I

±eß-e:Io ],

(a) Vypocitejte P pro ~ = exp(ßJJ) rozvo
jem ~ do druheho radu. (Suma pres k
müze byt nahrazena integrruem.)
(b) Vysledky z (a) pouzijte k vypoc
tu tlaku peT, V, JJ) a poctu castic
N(T, V,JJ).
(e) UkaZte, ze rysledky s ~ 1. radu vedou
na klasickou stavovou rovniei. Co fy
zikatne znamena predpoklad ~ ~ I?
Za jakych podmfnek se plyny ehovaji
klasicky?
(d) Pouzijte vysledky (b) s ~ 2. ra~u k od
vozeni stavove rovnice. Uveate pro
oba plyny fyzikrunf interpretad ko
rektur pro klasieky hranicni pfipad.
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zpravy

i jeji soucasne pokraeovatelky Univerzity
Pardubice. Pocetna obec chemikti vyhleda
va s duverou zvlaste jeho odbornou radu
a pomoc v pravdepodobnosti a matematicke
statistice.
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Prof. Ing. Stanislav Kolda, CSc., je vy
raznou postavou temef ceIe historie Vysoke
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Stanislav Kolda se narodil 23. 7. 1930
v Bratilkove v okrese Jablonec nad Nisou
v rodine sklatskeho delnika. Kdyz tu vycho
dil obecnou skolu, studoval na rerunem gym
naziu v Turnove. Po jeho absolvovälli byl pfi
jat na fakultu specirunich nauk CVUT v Pra
ze. Vysokoskolska studia dokoncil v r. 1953
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