JUBILEUM
Franti¹ek Kuøina | 90 let ¾ivota { 60 let spolupráce
Tato vzpomínka je ohlédnutím za kontakty emeritního profesora Univerzity Hradec Králové Františka Kuřiny s časopisy Matematika a fyzika ve škole
(MFvŠ) a Matematika–fyzika–informatika (MFI).
Profesor František Kuřina (* 1932) napsal v letech
1962 až 2022 pro oba časopisy téměř 50 příspěvků.
První z nich, který se naší redakci podařilo dohledat,
vyšel v MFvŠ, předchůdci našeho časopisu, již v roce
1962, a to v čísle 3. Měl název Připomínky k tématu
geometrická místa bodů, poslední pak v 1. čísle MFI
v roce 2022 s názvem Matematika pro všechny nebo
matematika pro každého. Na těchto dvou článcích je patrný charakteristický celoživotní rys Kuřinovy tvorby – vyjádření postoje k aktuálním
otázkám matematického vzdělávání. V roce 1962 šlo o připomínky k nové
učebnici geometrie pro 7. ročník, v roce 2022 pak o pojetí připravované
reformy 2030+.
Kuřinovy články jsou různorodé. Od článků se „společenskou“ tematikou až k zásadním článkům didaktického charakteru. Do první kategorie
náleží např. články K novému pojetí vyučování matematice (1965), Co
s množinami na prvním stupni (1981), Matematika jako základ evropské
vzdělanosti (2008), zprávy o konferencích, výročích apod. Do druhé kategorie patří zhruba 20 článků, které jsou jádrem Kuřinovy tvorby. Připomeňme z nich např. Postavení geometrie v současné škole (1996), Matematika a kalkuly (2008), Rozumět nebo umět (2011). Téměř ve všech
Kuřinových článcích se objevuje množství vhodně vybraných úloh.
Od vzniku našeho časopisu v roce 1991 pracoval prof. Kuřina více než
deset let také v jeho redakční radě. Jsme rádi, že spojil své úsilí o zlepšení výuky matematiky právě s naším časopisem a přejeme si, aby naše
spolupráce pokračovala i v dalším období.
Redakce MFI přeje Františkovi, který své životní jubileum oslaví v polovině června letošního roku, především hodně zdraví, osobní pohody a
dostatek tvůrčích sil.
Jaroslav Švrček (vedoucí redaktor MFI)
154

Matematika – fyzika – informatika 31 (2) 2022

