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VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE 

PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII
1
 

 
Orlando Arencibia, Petr Seďa 

VŠB-TU Ostrava 

 
Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který je 

vyučován v magisterském studiu na Ekonomické fakultě VŠB – TU v Ostravě. Stěžejním 

cílem této inovace je vytvoření nové cvičebnice v elektronické podobě, která bude zahrnovat 

nové příklady s grafy vytvořenými pomocí softwaru Mathematica. Součástí cvičebnice budou 

také interaktivní příklady vytvořeny pomocí tohoto softwaru a obsahující také software CDF 

Mathematica Player.  

 

Klíčová slova: Matematika v ekonomii, software Mathematica, cvičebnice, interaktivní 

příklady 

 

 

Using the Software Mathematica in Teaching the Subject Mathematics in 

Economics 

 
Abstract: This paper is devoted to the discussion on innovation of the subject Mathematics in 

economics, which is taught in master's studies at the Faculty of Economics, VSB - TU 

Ostrava. The key to this innovation is the creation of a new textbook in electronic form, which 

will include new examples with charts created using the software Mathematica. Part of the 

textbook will be interactive examples created using this software and also contains the 

software CDF Mathematica Player. 

 

Key words: Mathematics in Economics, Mathematica software, textbook, interactive 

examples 

 

1. Úvod 

Předmět Matematika v ekonomii je jedním z mála kvantitativních předmětů, které se podařilo 

na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava udržet jako povinné pro všechny obory, a to i přes 

současný trend, vyznačující se spíše snižováním počtu na znalostech matematiky a statistiky 

založených předmětů. Navíc se jedná o předmět, který se cíleně zabývá rozvojem a tříbením 

logického myšlení a usuzování, včetně schopnosti abstrakce. 

Pokud se tento předmět má udržet i nadále a zachovat si své postavení a kvalitu, musí však 

dojít k jeho inovaci. Stávající studijní opory k předmětu Matematika v ekonomii tvoří 

především skripta z roku 1996, která byla aktualizována v roce 1998. Tato skripta však již 

neodpovídají současné náplni předmětu. Je tedy nutné vytvořit studijní opory, jež budou 

                                                           
1
 Tento článek vznikl za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol v rámci projektu FRVŠ č. 1663/2011 

„Inovace předmětu Matematika v ekonomii“. 
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reflektovat změny, ke kterým ve výuce došlo, a budou tedy odpovídat současnému stavu a 

obsahu výuky. 

Stávající studijní opory také nejsou plně přizpůsobeny požadavkům kombinované a distanční 

formy výuky. Přestože již existuje eLearningová podoba předmětu v LMS Moodle, obsahuje 

pouze stávající studijní opory, které nejsou pro tyto formy výuky ideální. K samostudiu je 

tedy vytvoření řešených příkladů téměř nezbytností. Nové studijní opory budou samozřejmě 

moci využít také studenti prezenční formy výuky, například k přípravě na výuku nebo na 

zkoušku. 

Na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava je pociťován deficit také v nabídce předmětů, které 

by měly charakter integrující, tedy těch, které by spojovaly znalosti a dovednosti získané v 

různých předmětech studia, zejména z různých oblastí. Takové předměty mají zejména 

v navazujícím magisterském studiu své nezastupitelné místo. Předmět Matematika v 

ekonomii spojuje poznatky z matematiky, obecné i aplikované ekonomie i dalších předmětů a 

snaží se uplatnit synergii těchto poznatků k získání nových zkušeností a dovedností. 

Teoretické předměty, které studenti na ekonomické fakultě studují, jsou často kritizovány pro 

svou nízkou aplikabilitu. To se týká matematiky, statistiky, informatiky, ale i jiných 

předmětů.  Předmět Matematika v ekonomii je předmětem aplikovaným, i přes rozvoj 

teoretických poznatků studentů má především na zřeteli otázku možného využití získaných 

znalostí a dovedností v dalším životě. Předmět se snaží ukázat, že jednotlivé disciplíny, z 

nichž čerpá, neexistují izolovaně, ale jsou vzájemně propojeny a navzájem se obohacují. 

Přínosem předmětu je také skutečnost, že bude nabízen i v kombinované a distanční formě 

studia a rozšíří tak nabídku předmětů v této oblasti, která patří mezi priority dalšího rozvoje 

fakulty. Svědčí o tom množství nově akreditovaných oborů v kombinovaném studiu i projekty 

orientované na rozvoj této formy studia. 

 

2. Pojetí předmětu Matematika v ekonomii 

„není, myslím, účelem školy, aby absolvent podržel slovíčka a vzorce, nýbrž myšlenkové 

metody, na kterých to vše visí. Umět  - to je dočasné, ale rozumět, to je trvalé obohacení 

ducha“ 

        Karel Čapek 

 

Předmět Matematika v ekonomii organicky propojuje dosavadní znalosti matematiky a 

obecné i aplikované ekonomie získané na bakalářské úrovni studia s nově nabývanými 

znalostmi magisterské ekonomie. Dosavadní i nově získané znalosti jsou studenty používány 

v reálném prostředí, což vede k upevnění jejich znalostí a k chápání nových souvislostí.    

Předmět je koncipován tak, aby umožnil studentům pochopit výhody využití matematiky jako 

velmi užitečného nástroje k poznání objektivní ekonomické reality, a to zejména cestou 

matematické abstrakce. Poznání ekonomických jevů s rozdílným obsahem, avšak se shodným 

nebo podobným formálním popisem, je student veden k objevování souvislostí a vztahů jak v 

rámci jednoho problému, tak i mezi zdánlivě nesouvisejícími oblastmi ekonomie.   

Uvedený přístup studentům umožňuje nejen hlubší a obecnější míru poznání, ale především 

poznání vyšší kvality – dosavadní vědomosti, zejména z ekonomických předmětů, ale rovněž 

z matematiky, jsou přetvářeny ve znalosti nové kvality.   

Cílem předmětu Matematika v ekonomii je naučit budoucího ekonoma správnému logickému 

myšlení, usuzování a využití jazyka matematiky k poznávacím i analytickým účelům. 

Předmět je tedy zaměřen rovněž na zdokonalení, případně na změnu myšlení studentů. 
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Předmět je navržen jako integrující a aplikovaný, protože navazuje na dosavadní znalosti 

studentů z oblasti matematiky, ekonomie i dalších ekonomických předmětů tak, aby bylo 

rozvíjeno logické myšlení studentů, schopnost vyjadřování myšlenek, abstrakce a usuzování. 

Absolvent tohoto předmětu získá mimo jiné následující dovednosti a znalosti: 

a) Naučí se používat matematiku jako nástroj pro hlubší pochopení ekonomie, čímž získá 

významnou konkurenční výhodu při obhajování svých postojů. 

b) Získá schopnost jasně a přesně formulovat své myšlenky a správně usuzovat. 

c) Na praktických ekonomických příkladech si objasní abstraktní postupy z matematiky. 

d) Bude umět rozhodovat o vhodnosti použití vhodných matematických metod při řešení 

konkrétních ekonomických problémů.  

e) Bude umět efektivně studovat ekonomii s využitím matematických modelů. 

f) Dokáže odpovědět na otázku, zda jsou matematické metody užitečné v ekonomii a v 

praktickém životě.  

 

3. Inovace předmětu Matematika v ekonomii 

Inovace studijního předmětu Matematika v ekonomii bude vytvořena s využitím moderních 

vědeckých metod práce, nejnovějších trendů a interdisciplinárního přístupu. Přestože inovace 

směřuje především k podpoře tvorby nových studijních opor předmětu Matematika 

v ekonomii, bude v rámci tohoto řešení provedena také inovace sylabu předmětu. 

V inovovaném sylabu budou zohledněny zkušenosti ze stávající výuky i nové poznatky 

z oboru matematická ekonomie. Jako výpočetní prostředí pro přípravu studijních opor bude 

využit program Mathematica.  

Stejně jako v původním sylabu bude předmět rozdělen do 12 tematických celků, které 

odpovídají cca týdenní výuce v rámci semestru. Pro každý celek bude vytvořen balíček 

textových studijních opor, který bude obsahovat prezentaci k přednášce, pracovní listy pro 

cvičení a další pomocné soubory ke cvičením. Stěžejním cílem projektu je vytvoření nové 

cvičebnice v elektronické podobě, která bude zahrnovat nové příklady s grafy vytvořenými 

pomocí softwaru Mathematica.  

Součástí cvičebnice budou interaktivní příklady vytvořeny pomocí tohoto softwaru a 

obsahující také software CDF Mathematica Player (http://www.wolfram.com/cdf-player/). To 

je volně šiřitelný prohlížeč formátů notebook (*.nb / *.nbp) vytvořených v softwaru 

Mathematica. Díky softwaru CDF Mathematica Player lze notebooky vytvořené v programu 

Mathematica číst a tisknout, přehrávat animace a zvuky a kopírovat informace do jiných 

dokumentů. U speciálních notebooků (s příponou *.nbp) bude využita především interaktivní 

manipulace s parametry (dynamická prezentace). Na webových stránkách společnosti 

Wolfram Demonstrations Project lze nalézt už cca 6 000 interaktivních ukázek, které je 

možné také zdarma stáhnout a pomocí CDF Mathematica Player ovládat. Při samostatné práci 

budou studenti tedy využívat vhodné programové produkty, které jsou volně dostupné, aby s 

nimi mohli pracovat i mimo školní učebny.  

 

4. Software Mathematica 

Výpočetní prostředí Mathematica představuje programový systém pro provádění numerických 

i symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Silnou stránkou tohoto systému je vlastní 

programovací jazyk na bázi jazyků umělé inteligence. Díky tomu Mathematica nachází široké 

uplatnění v praxi zejména v oblastech vědecko-technických výpočtů, statistickém zpracování 

dat, finančním managementu atd. Jednotná koncepce systému umožňuje studovat závislost 

9

http://www.wolfram.com/cdf-player/
http://www.mathematica.cz/produkty-eval.php


 

matematických modelů reálných systémů na parametrech jak symbolicky, kdy jsou parametry 

reprezentovány např. písmeny, tak numericky pro konkrétní číselné hodnoty parametrů. Tím 

se software Mathematica stává nejen mocným nástrojem pro výzkum a vývoj, ale též 

názornou pomůckou pro výuku matematiky. 

Jazyk systému Mathematica je navržen tak, že umožňuje velmi snadnou manipulaci 

s grafickými objekty. Využití možností grafického programování vede k lepší prezentaci 

probraného učiva. Lze velmi jednoduše vytvářet animace např. u funkčních závislostí grafu 

funkce a změny parametru. Text lze doplňovat dynamickými prvky. Tvorba těchto 

dynamických prvků je velice jednoduchá a ocení ji zejména studenti doma, kde si s pomocí 

programu CDF Mathematica Player mohou jednak číst statický výukový text, ale zároveň 

mohou též manipulovat s těmito dynamickými prvky. 

 

5. Oblasti využití softwaru Mathematica ve výuce předmětu Matematika v ekonomii 

Předmět Matematika v ekonomii je z pohledu obsahového rozdělen do několika logických 

tematických bloků. Při sestavování obsahu předmětu jsme vycházeli jak z tuzemské literatury 

(viz Fiala, 2006), tak i zahraničních zdrojů (Chiang, 2004 nebo Mavron, 2007). 

Pojmenování témat je vždy matematické, což odpovídá také názvu předmětu. Prakticky 

v každém tematickém bloku lze využít software Mathematica pro vytvoření interaktivních 

příkladů, které kromě samotné dynamické prezentace obsahují slovní popis řešeného 

problému, a to včetně ekonomické interpretace. Studenti tak získají k dispozici balíček 

kvalitních studijních opor v elektronické podobě. Vybrané příklady budou uvedeny 

v následující podkapitole. Kromě interaktivních příkladů je software Mathematica využit také 

pro vytvoření kvalitních grafů pro potřeby elektronické cvičebnice. 

První tematický blok předmětu je zaměřen na využití diferenčního počtu v ekonomických 

aplikacích. Aplikace diferenciálního počtu je ukázána na dílčích ekonomických tématech, 

jakými jsou například elasticita funkční závislosti v ekonomii, vztah veličin mezních, 

průměrných a celkových v ekonomii nebo určení optimálních hodnot ekonomických funkcí 

jakožto funkcí více proměnných.  

Druhý blok předmětu je pak věnován využití integrálního počtu v ekonomických aplikacích. 

Na konkrétních příkladech jsou demonstrovány možnosti využití neurčitého, ale především 

pak určitého integrálu v ekonomii. Konkrétně se jedná například o výpočet střední hodnoty 

tokových veličin v ekonomii, určení změny hodnoty celkových veličin nebo vypočtení 

naakumulované hodnoty tokových veličin v ekonomii atd. I v tomto bloku lze tedy nalézt 

celou řadu vhodných aplikací. 

Poslední větší tematický blok tohoto předmětu obsahuje využití diferenčního počtu 

v ekonomických aplikacích. V tomto případě se jedná především o hledání dynamické 

rovnováhy v modelech mikroekonomické a makroekonomické rovnováhy. Z možných 

vhodných konkrétních aplikací lze konkrétně upozornit na využití diferenčních rovnic pro 

modelování rovnováhy v pavučinových modelech nabídky a poptávky nebo dynamický 

multiplikátor v modelech makroekonomické rovnováhy. 

 

6. Příklady aplikací 

V této podkapitole bude prezentováno několik konkrétních příkladů aplikací softwaru 

Mathematica v interaktivních příkladech, a to zejména v těch v oblastech obsahového 

zaměření předmětu, které byly popsány v předchozí podkapitole. Pro názornost budou 

uvedeny jak příklady jednoduché, tak i složitější. Velkou výhodou interaktivních příkladů je, 
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kromě textového popisu úlohy, možnost parametrizace úlohy studentem a grafické znázornění 

modelu. Na matematickém modelu ekonomického problému lze tedy vizuálně ukázat, jak se 

změní chování modelu či jeho částí v závislosti na změně konkrétního parametru. Jinými 

slovy prostřednictvím matematického modelu lze názorným způsobem nalézt odpověď na 

otázky, které znají studenti z ekonomických předmětů.  

 

a) Rovnováha v modelu nabídky a poptávky  

První prezentovaný příklad je velice jednoduchý, viz Obr. 1. Jedná se určení statické 

rovnováhy v modelu nabídky a poptávky v závislosti na vstupních parametrech těchto funkcí. 

Důvod zařazení tohoto příkladu je spíše pedagogický. Studenti se totiž prostřednictvím této 

jednoduché aplikace mohou velice rychle seznámit s fungováním souborů vytvořených 

v softwaru Mathematica a naučí se je tak snadno ovládat. 

 

 
Obr. 1: Výpočet statické rovnováhy v modelu nabídky a poptávky 

 

b) Cenová elasticita poptávkové funkce 

Následující příklad na Obr. 2 je zaměřen do oblasti výpočtu cenové elasticity poptávkové 

funkce. Student má možnost zvolit si při výpočtu elasticity poptávkové funkce mezi dvěma 

režimy výpočtu. První z nich spočívá v určení hodnoty elasticity při změně ceny statku 

v konkrétním bodě, zatímco druhý je zaměřen na určení hodnoty elasticity na intervalu neboli 

v oblouku.  
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Obr. 2: Výpočet cenové elasticity poptávkové funkce 

 

c) Dynamická rovnováha mezi nabídkou a poptávkou 

Následující příklad na Obr. 3 je věnován problematice dynamické rovnováhy mezi 

nabídkovou a poptávkovou funkcí na trhu zboží a je tak rozšířením příkladu prvního. Na 

rozdíl od statického modelu, je zde jedna z analyzovaných funkcí časově zpožděná. 

Dynamika je v tomto modelu matematicky vyjádřena a popsána diferenční rovnicí prvního 

řádu, jejímž řešením je posloupnost. Výsledné řešení mají studenti k dispozici nejen 

analyticky, ale také v podobě grafické. 

 

 
Obr. 3: Výpočet dynamické rovnováhy v modelu nabídky a poptávky 

 

12



 

d) Produkční funkce 

Na Obr. 4 je uveden příklad produkční funkce jakožto funkce více proměnných. Pomocí 

změny jednoho z parametrů lze analyzovat chování produkční funkce pomocí grafických 

výstupů ve dvourozměrném i trojrozměrném prostoru. 

 

 
Obr. 4: Zobrazení produkční funkce jako funkce více proměnných 

 

e) Keynesiánský IS-LM model 

Poslední prezentovaný příklad na Obr. 5 se týká keynesiánského modelu IS-LM, kterým lze 

popsat simultánní rovnováhu na trhu zboží a služeb a trhu peněz. Úloha je opět založena na 

parametrizaci veličin, které rovnováhu přímo či nepřímo ovlivnují.   

 

 
Obr. 5: Keynesiánský IS-LM model 

13



 

6. Závěr 

Předložený příspěvek byl věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii 

s důrazem na využití softwaru Mathematica při této inovaci a dalším využitím ve výuce 

tohoto předmětu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Programové prostředí 

Mathematica totiž představuje jeden z několika vhodných softwarových produktů, které lze 

využít ve výuce matematicky zaměřených disciplín na vysokých školách. Jednou z největších 

předností výpočetního prostředí Mathematica je především možnost parametrizace úlohy 

studentem a grafické znázornění matematického modelu, což vede k upevnění znalostí 

studentů a také chápání nových souvislostí. Stěžejním cílem inovace předmětu Matematika 

v ekonomii je především vytvoření nové cvičebnice v elektronické podobě, která bude 

zahrnovat příklady s grafy vytvořenými pomocí softwaru Mathematica. Součástí cvičebnice 

budou také interaktivní příklady vytvořeny pomocí tohoto softwaru. V tomto příspěvku bylo 

pro ilustraci uvedeno také několik konkrétních aplikací, které byly pro studenty vytvořeny.  
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VÝUKOVÉ PROSTŘEDÍ V KONTEXTU POTŘEB 
DNEŠNÍ ŠKOLY 
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Abstrakt: Článek přináší pohled na výukové prostředí ve vyučování matematice 
z pohledu didaktiky matematiky a výsledků pedagogických výzkumů. Hlavní ideou při 
vytváření nových výukových prostředí je použití nových metod. Jedna z metod v didaktice 
matematiky je dnes velice zkoumané a ve vyučování užívané učení se objevováním, 
experimentováním. Samozřejmě, není možné jen experimentovat, ale takový způsob práce 
by se měl stát jednou z metod práce v matematickém vyučování. 
 
Klíčová slova : Výukové prostředí, kvalita, technologie 
 
 
Learning environments in the context of today’s  school needs 
 
Abstract: Article looks at the learning environment from the perspective of didactics of 
mathematics and research. The main idea in creating new learning environment is the use 
of new methods. One of the methods in the didactics of mathematics is learning through 
discovery, problem solving. Of course, we can not just experiment, but this kind of work 
should become one of the methods of work in mathematical teaching. 

 
Key words: Learning environment, quality, technology 
 
 
 
Úvod 

Před relativně krátkou dobou bychom si jen obtížně představovali hloubku změn, jimiž 
prochází současná společnost. Tyto změny samozřejmě zasáhly nejrůznější oblasti našeho 
života a výrazně se promítly i do systému vzdělávání. 

Pro instituce, které se vzděláváním zabývají, tyto změny přinesly – kromě jiného – i 
nutnost definovat nově standard učitele a profil absolventa. Nejen stávající učitel, ale i 
budoucí učitel musí během svého dalšího vzdělávání, či univerzitního studia získávat nové 
kompetence, které odrážejí potřeby společnosti, výrazně orientované na využití informačních 
technologií. Jednou z takových kompetencí je dovednost vytvářet moderní výuková prostředí 
pro žáky základních i středních škol. Pokusím se popsat, jak na základě dlouhodobých 
zkušeností, takovou dovednost pomáháme vytvářet. 
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Současný stav 

Využití počítačů ve výuce matematiky v minulých letech prošlo složitým vývojem. 
Skončilo počáteční období jejich zavádění do výuky, v němž jsme objevovali základní 
možnosti jejich využití, kdy jsme se setkávali na seminářích a konferencích a sdělovali si, co 
všechno programy umí, jak obrázky či aplety v geometrii pomáhají dětem při pochopení 
pojmu nebo jak lze vyřešit soustavy rovnic i s grafickým řešením v novém okně. To však 
neznamená, že využíváme všechny možnosti, které současné informační technologie mají. 
Běžné je dnes jejich využití jako „demonstračních prostředků“, umožňující vizualizovat. Řada 
i volně dostupných programů dnes poskytuje širokou škálu takového využití. 

Chceme dosáhnout toho, aby počítače pomohly žákům při porozumění probírané látce, 
aby umožnily odstranit zbytečnou náročnost výpočtů, konstrukcí apod., které mohou odvádět 
pozornost od skutečného porozumění pojmu. Dále požadujeme, aby přitom své místo měly 
nezbytné „řemeslné dovednosti“. Tyto otázky se řeší v odborné literatuře na nejrůznějších 
úrovních (např. Kutzler, 1998, 2003, Healy a Sutherland, 1990, Krech, 2008). V poslední 
době se pozornost stále více věnuje ještě dalšímu využití počítačů a to je při samostatném 
objevování pojmů. Je nezbytné uvědomovat si, že technika sama o sobě naše žádné problémy 
nevyřeší a stejně jako dříve musíme řešit problémy, jak žáky motivovat, jak je naučit 
správnému chápání pojmů, jak vypěstovat matematickou gramotnost atd. Nové technologie a 
programy jen představují nové pomocníky, jejichž plnohodnotné využití nám umožní 
vytváření vhodného pracovního prostředí.  
Není možné jednoduše konstatovat, že moderní technologie ve výuce automaticky zvyšují její 
efektivnost (viz výsledky výzkumu účinků nasazení interaktivních tabulí ve Velké Británii 
Moss (2007)). Výzkumy prokazují, že mnozí učitelé mají problémy s vytvořením didakticky 
vyvážených materiálů, které by byly dostatečně jednoduché a srozumitelné pro žáky. Samotné 
využití technologií bez řádného metodického zázemí, bez zásoby vhodných profesionálně 
připravených materiálů a bez předběžné přípravy vyučujících na možnosti využití této 
techniky nepřináší očekávané výsledky.  
V této souvislosti si je  především nutné vyjasnit, co považujeme za dobré výukové prostředí 
a zda je možné, aby učitel připravil takové výukové prostředí sám. Problém zúžíme na otázku 
výukového prostředí v matematickém vyučování a ještě konkrétněji výukovým prostředím 
v matematickém vyučování budeme rozumět  prostředí, které můžeme použít ve výuce tak, 
abychom maximalizovali úspěch pojmotvorného procesu v myslích žáků.  

Systematický výzkum kvality výukového prostředí v České republice chybí, nicméně 
její zkoumání je charakteristické pro oblast matematického vzdělávání (Pisa, TIMSS). 
Existují různé definice kvalitní výuky Helmke (2003, v Janík, 2010, str. 24) nabízí dva možné 
způsoby hodnocení kvality výukového prostředí. Z hlediska čtyř kompetencí učitele, které 
jsou pro realizaci kvalitní výuky nezbytné a  dále z hlediska deseti charakteristik, které jsou 
relevantní pro hodnocení výuky. Mezi tyto charakteristiky podle Helmkeho modelu patří – 
motivace, aktivizace, klima ve výuce podporující učení, strukturovanost a jasnost a další. 

Fraser (1989, str. 1) uvádí, že ''Učitelé často hovoří o klimatu třídy, o výukovém 
prostředí“, ale málokdy hovoří o metodách výuky. Pokusil se informovat o výsledcích svých 
výzkumů učitele matematiky a dovést je tak k otázkám souvisejícím s otázkami  jak hodnotit 
a jak zlepšovat výukové prostředí ve třídě. Tvrdí, že je nutné výukové prostředí vyhodnocovat 
a zlepšovat a navrhl pět etap takového procesu:  
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(1) etapa posouzení, které vyžaduje zhodnocení stavu výukového prostředí na základě 
posouzení vnímání žáků;  
(2) zpětná vazba, která poskytuje obraz třídy v souvislosti s vnímáním žáků v tomto prostředí;  
(3) reflexe a diskuze, která se týká učitelů, zahrnuje zjišťování nedostatků a její součástí je 
projednávání strategií s kolegy jak postupovat dál a případně co změnit;  
(4) etapa intervence, která zahrnuje plánování postupu případné změny výukového prostředí a  
(5) etapa přehodnocení, ta vyvozuje důsledky.  

Další související otázkou je zmiňovaná implementace počítačů do vyučování 
matematice. Ulm v (2010, str.7): Často se uvádí, že ICT (informační a komunikační 
technologie) mohou sloužit jako "katalyzátor" pro inovace vzdělávání v matematice. Pomocí 
informačních a komunikačních technologií můžeme do značné míry změnit přístup učitelů 
i žáků k vyučování matematice. Taková změna však neproběhne vždy a za jakýchkoli 
podmínek. Je k ní potřebné vytvořit „dobré výukové prostředí.  Co je však „dobré výukové 
prostředí? K jeho vytvoření bude jistě nezbytná jakási vyšší úroveň znalostí zákonitostí 
pojmotvorného procesu a vztahu k procesu vyučování ze strany učitelů. Bude předpokládat 
dobrou didaktickou úroveň autora výukového prostředí, jeho každodenní zkušenost s novými 
prostředky a médii ve třídě.  
 Existuje velké množství programů, které mohou pomoci při vytváření dobrého 
výukového prostředí. Jsou to programy CAS (Computer Algebra Systems – Maple, 
Matehmatica, Derive), DGS (Dynamic Geometry Systems – Cabri, GeoGebra), Spreadsheet 
(tabulkové procesory - Excel), různé trenažery, programy simulující určitý jev, programy 
umožňující dokazování vět (CoCoa), interaktivní učebnice aj.  

Při navrhování výukového  prostředí v matematickém vyučování je nutné vzít v úvahu 
důležitou vlastnost, kterou by takové prostředí mělo mít a tou je dynamičnost. Prostředí, která 
takovou vlastnost mají můžeme nazvat dynamická prostředí, dynamické pracovní listy, učební 
texty apod. Může mít podobu internetového prohlížeče,  s texty, obrázky, odkazy a dalšími 
interaktivními prvky nebo mohou být připraveny pro výuku s interaktivní tabulí. Důležité je, 
do jaké míry takové prostředí rozvíjí klíčové kompetence žáků a do jaké míry maximalizuje 
úspěšný vznik poznatku v poznatkové struktuře žáků (Ulm, 2010).  

Vyučování představuje komplexní realitu a zavedení technologie do výuky může 
přinést nové složitosti (Davis & Simmt, 2003). S tím také souvisí  potřeba definovat nové 
reprezentace a způsoby matematického modelování ve výukovém prostředí s podporou 
počítače vzhledem k matematickému myšlení žáků. V souvislosti s pojmem výukové 
prostředí v matematickém vyučování Papert (1998) definuje nový pojem. Výukové prostředí 
s podporou počítače označuje jako jakýsi mikrosvět,  místo, kde mohou  růst a navyšovat se 
určité druhy matematického myšlení. Mikrosvět sám o sobě nepředstavuje dobré výukové 
prostředí, ale poskytuje prostor, pro žáky, kde mohou ověřovat a realizovat své nápady, 
zjišťovat a ověřovat pravdivosti matematických tvrzení i vlastních hypotéz.  Dobrý mikrosvět 
je takový, který poskytuje žákům příležitost k pozorování, pochopení změn existujících 
pojmů, a k postupnému budování nových, vlastních pojmů a postojů k nim. Eventuelně jim 
s využitím matematických programů umožní prozkoumat, objevit a aktivně, samostatně 
vystavět matematické myšlenky (Healy & Hoyles, 1999). 

Dalším hodnotícím kritériem výukového prostředí pro výuku matematiky by jistě mělo 
být kritérium jak přispívá k vytváření matematické gramotnosti. Publikace Koncepce 
matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2003 přesně vymezuje pojem matematická 
gramotnost takto: „Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, 
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kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky 
tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého 
občana. Klíčovou schopností, která vyplývá z tohoto pojetí matematické gramotnosti, je 
schopnost vymezit, formulovat a řešit problémy z různých oblastí a kontextů a interpretovat 
jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, 
ve kterých není matematická struktura zpočátku zřejmá a je na řešiteli, aby ji v nich 
rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedená definice se netýká pouze matematických znalostí na 
určité minimální úrovni, ale jde v ní o používání matematiky v celé řadě situací, od 
každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. 

Postoje a emoce spojené s matematikou, jako například sebedůvěra, zvídavost, zájem a 
touha něco umět nebo pochopit, nejsou součástí definice matematické gramotnosti, ale přesto 
jsou pro ni důležitým předpokladem. V zásadě je možné být matematicky gramotný i bez 
těchto postojů a emocí. Ve skutečnosti však ten, kdo nemá jistý stupeň sebedůvěry, 
zvídavosti, zájmu ani touhy umět a pochopit něco, v čem jsou obsaženy matematické prvky, 
může jen těžko projevovat matematickou gramotnost. Uvedené postoje a emoce jsou 
uznávány jako významný korelát matematické gramotnosti1. To vše jsme se pokoušeli 
zohlednit při vytváření výukového prostředí, které popisuji dále.  

 
 

Výukové prostředí  

Na ukázce výukového prostředí, které jsme vytvořili pro interaktivní výuku pozičních soustav 
chci ukázat jak bychom takové prostředí mohli ohodnotit a posoudit, zda je možné ho nazvat 
dobrým.  
Výukové prostředí je připraveno jako samostatná výuková aplikace k zavedení a procvičení 
pojmu dvojková (a jiná) poziční soustava. Jeho autor, Dvorožňák (2010), je nazval Bilandské 
dobrodružství a najdete ho na http://korek.name/pozicniSoustavy/. 
Číselné soustavy se dělí na nepoziční a poziční. V nepozičních číselných soustavách nezáleží 
na umístění znaku (číslice) v číselném zápisu. Jednou z mnoha pozičních soustav je desítková 
poziční soustava, o které mají studenti představu vcelku dobrou. Je to dáno tím, že se setkali 
s velkým množstvím předmětných představ, na základě velkého množství separovaných 
modelů teprve postupně vznikal univerzální pojem čísla v desítkové poziční soustavě. 
Výukové prostředí, které představím, jsme vytvořili s využitím motivačního příběhu Janko 
Hrašky (Hejný, 1990, str. 105), proto, abychom poskytli stejnou možnost studentům 
i v případě vytvoření představy o číslech ve dvojkové a jiných soustavách. Chceme, aby 
pochopili myšlenku, že určité objekty mohou mít několik různých reprezentací. Chceme, aby 
poznali význam čísla jako pořadí, množství, adresy, operátoru. Práce s pozičními soustavami 
nám dává bohatý zdroj pro kultivaci matematického uvažovaní. Setkáváme se často se 
studenty středních a i vysokých škol, kteří umějí bez problémů použít algoritmy základních 
početních úkonů, ale už nevědí, co jednotlivé kroky algoritmu znamenají. 
Ve zmíněném motivačním příběhu se Janko Hraško vydá do světa. Doplaví se na utajené 
souostroví Biland a Triland, ve kterém lidé počítají jiným, záhadným, způsobem. V Bilandu 
počítají ve dvojkové a v Trilandu ve trojkové soustavě (Hejný, 1990). V aplikaci zavádíme a 
                                                 
1 Převzato z publikace Koncepce matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2033, Ústavu pro informace a 
vzdělávání , Praha 2004, jako překlad The PISA 2003 Assessment Framework – Mathematics, Reading, Science 
and Problem Solving Knowledge and Skills 
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procvičujeme základní pojmy: převod z desítkové do dvojkové soustavy, převod z dvojkové 
do desítkové soustavy, sčítání, odčítání a násobení čísel ve dvojkové soustavě, dělení 
dvojkového čísla množstvím vyjádřeným slovně a graficky. Po úvodním přihlášení do 
aplikace se uživatel sám  musí seznámit s automatem na mince (Obr. 1). Prací s automatem 
sám objeví, jak se počítá s mincemi v exotické zemi a  na základě úkolů se seznámí s principy 
směňování mincí a, b, c, d, …, kterými se v zemi platí. Použitím tlačítka pro vhození mince a 
tlačítka „Stlač“ by měl žák pouze zjistit, že automat nějakým způsobem směňuje mince. Jeho 
úkolem je tento způsob objevit. Objevené poznatky poté použije např. při převádění čísla z 
desítkové do dvojkové soustavy. Všechny tyto objevy si může zapsat do připravené tabulky 
(Obr. 2) a na základě pozorování postupuje metodou indukce, analogie, syntézy či analýzy ke 
složitějším pojmům, jako je sčítání, odčítání, násobení či dělení čísel ve dvojkové soustavě, 
celým prostředím. Postupným procházením všech částí s úkoly (Obr. 3) se studenti naučí 
pracovat se zápisem čísel ve dvojkové soustavě, naučí se některé operace a získají velké 
množství zkušeností s počítáním v jiné poziční soustavě, než desítkové. Soustředěná práce 
v programu trvá asi 2,5 až 3 hodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Automat na mince, cesta k objevu 
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Obr. 2 Záznam objevených vlastností a poznatků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Seznam úkolů 
 
Aplikace  učiteli umožňuje diagnostikovat žákovská řešení. Její součástí je sledování 
jednotlivých kroků řešení úkolů žáků jednotlivě, dále poskytuje i statistiku řešení. Protože je 
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možné používat výukovou aplikaci z více míst, větším množstvím učitelů, autor umožnil 
každému z nich přístup pouze k informacím, týkajících se jeho třídy, žáků. K tomu je nutná 
jeho registrace a i registrace žáků. Jakmile pod nějakého uživatele spadají jiní uživatelé, stává 
se z jeho uživatelského účtu automaticky administrátorský účet. Ke každé akci je pak 
zobrazen datum a čas, úroveň a úkol, ve kterém byla akce provedena a dále také doba, která 
uplynula od poslední akce (Obr. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Protokol řešení 
 

Díky tomu můžeme například sledovat, jak dlouho se žák nad zadáním úkolu rozmýšlel, jaké 
chyby dělal apod. Jednotlivými akcemi je možné procházet i pomocí klávesnice. V případě, 
že si učitel chce prohlédnout postup řešení pouze u některých úkolů, je možno úkoly 
procházet pomocí šipky nahoru a dolů na klávesnici. 
 

Hodnocení 
 
Pokusme se o zhodnocení výukového prostředí ve smyslu uvedených nástrojů v úvodu 
článku. Hodnotící kritéria vycházejí ze souvislostí pedagogických, psychologických, 
matematických. Hodnotit budeme ve smyslu Helmkeho charakteristik - stupeň motivace, 
individualizace, soudržnosti, klimatu podporujícího vyučování, zpětná vazba, využití chyby, 
žákova poznávacího procesu apod. 
Na základě pozorování v hodinách, které jsme uskutečnili na základních školách, v celkem 
šesti třídách, jsme zjistili, že vytvořené výukové prostředí žáky dostatečně motivuje ve smyslu 
vnitřní motivace. Žáci projevovali chuť se s pomocí aplikace učit, nepracovali z donucení, ale 
dobrovolně a dokonce i ve svém volném čas. Výhodou výukového prostředí je fakt, že bere 
ohled na žákovo individuální tempo učení se a poskytuje mu, v případě potřeby, vysvětlení 
určité části učiva. Výukové prostředí je připraveno tak, že umožňuje učit se nebo si učivo 
zopakovat z domova a to je navíc podpořeno faktem, že poskytuje okamžitou zpětnou vazbu 
o správnosti splnění úkolu. Pokud se student dopustí chyby v řešení, není za to penalizován, 
naopak může tuto chybu využít ve svůj prospěch (učení se chybou). Práce v prostředí 
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podporuje samostatnou práci, respektuje osobní tempo žáků, což je výhodné především u dětí 
s dysporuchami  a poruchami učení.  
Z hlediska didaktiky matematiky můžeme konstatovat, že uvedené výukové prostředí pomáhá 
s  rozšířením množství separovaných modelů vztahujících se k pozičním soustavám. O tom 
jsme se přesvědčili z následných testů, které jsme zadávali ve třídách s výukou v daném 
prostředí i bez. Žáci, kteří měli možnost získat takové množství představ, tedy ti, kteří 
pracovali v tomto prostředí, dosahovali výrazně lepších výsledků. Z řešení testů i s protokolů 
řešení, které jsme měli k dispozici z hodin vyučovaných v novém výukovém prostředí 
vyplývalo, že žáci získali nový vhled do principu převádění mezi soustavami a do algoritmů 
základních početních úkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení) v těchto soustavách. 
Uvědomovali si, že množství a jeho zápis není to samé. Dokázali lépe interpretovat číslo 
zapsané v určité poziční soustavě, než děti v klasické hodině. Na otázky jaké výhody a 
nevýhody vidíte v užití dvojkové soustavy odpovídali například v tom smyslu, že zápis čísla 
ve dvojkové soustavě je velmi dlouhý, ale základní početní operace se v ní díky malému 
počtu spojů provádějí velmi jednoduše. 

Zajímalo nás, zda výukové prostředí Bilandské dobrodružství také splňuje další 
z deseti charakteristiky Helmkeho modelu charakteristiky kvalitní výuky, a to jaké je s ním 
spojeno klima výuky podporující učení.  Vycházeli jsme z toho, co potvrzuje Grecmanová 
(2000), že aktivizující metody mají vliv na klima třídy.  Uvádí, že k vytvoření školního 
klimatického typu s velkým zájmem o pracovní úkoly i o lidi (jeden z pěti možných 
klimatických typů)  bychom měli vybírat metody, které umožní učení na více úrovních a 
povedou k trvalému uchování vztahu mezi teorií a praxí. Výběr metod je ovlivněn mnoha 
faktory, čas, který je k dispozici, forma výuky, vybavení školy, učitelovo pojetí výuky, klima 
třídy, zainteresovanost žáků.  
  Je známa  myšlenka, kterou rozvinul Dewey, že existuje vztah mezi zkušeností 
z praktické činnosti a efektivním vzděláváním. To znamená, že kromě studia, čtení o novém 
pojmu, je nutné o něm také diskutovat. Dewey zdůrazňoval, že zkušenost žák nezíská na 
základě jakékoliv činnosti, ale jen té, v níž konáme něco nového a přitom navazujeme na to, 
co už známe. Na základě toho byl definován jeden z modelů učení, tak zvaný model 
zkušenostního učení. Východiskem učení je bezprostřední konfrontace žáka se sebou samým 
a se světem. Konfrontuje zkušenost s okolním světem, přemýšlí o něm a výsledkem takové 
reflexe je vytvoření pojmů, hypotéz. Po fázi hypotézy a vytvoření pojmu se snaží dále své 
zkušenosti v experimentech konfrontovat.  Z pozorování v jednotlivých hodinách jsme byli 
svědky takových reflexí žáků  a patrné byly i z dotazníků, které vyplňovali na závěr práce 
s prostředím. Vytvořené výukové prostředí výrazně zlepšilo klima podporující učení.  
Z technického hlediska je aplikace intuitivně ovladatelná a její spuštění je jednoduché. 
 
 

 
Závěr 

 
Závěrem bych chtěla konstatovat, že je velmi pozitivní sledovat průběh vyučování s kvalitním 
výukovým prostředím. Vyučování v prostředí, které ve třídě podnítí přirozenou diskusi 
o matematických problémech, v němž není chybou  neodpovědět  správně, kde je znát 
opravdový zájem, ne pro známky, pro úspěch u učitele, ale zájem opravdový. Dobře 

22



připravené prostředí nabízí místo standardní série úloh, které jsou děti zvyklé řešit, úlohy, 
které přirozeně vedou na mnohé další, související a navazující otázky a problémy. Na úlohy, 
které zjistí úroveň porozumění žáků a to mnohdy i s využitím programů či aplikací, které žáci 
smysluplně využívají, s podporou vizualizace pojmů a dynamičnosti nového výukového 
prostředí. Taková výuka pak zhodnotí veškeré úsilí, které je nutno do přípravy pracovního 
prostředí vložit. 
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Abstrakt. Příspěvek se zabývá průběžnou kontrolou znalostí studentů v předmětu matematika 

v průběhu výuky v prvním ročníku bakalářského studia. Tato kontrola znalostí je realizována 

plně s podporou počítačů v počítačových učebnách. Testy jsou založeny na úlohách 

s volitelnými výsledky. V příspěvku jsou diskutovány otázky pravidel testování a jejich změn 

v poslední době.  

 

Klíčová slova. Počítačová podpora, testování v matematice, volitelné výsledky 

 

1. Úvodní poznámky. 

 Automatizované testování znalostí s podporou počítačů je na Fakultě stavební ČVUT 

Praha dosud zavedeno na všech bakalářských studijních programech v úvodu studia vedených 

v českém jazyce. S podporou citovaného grantového projektu byl v současné době tento 

způsob kontroly znalostí během semestru zaveden i na bakalářském studijním programu Civil 

Engineering, studijní obor Building Structures, vyučovaném v anglickém jazyce. Tím tak byla 

zrovnoprávněna výuka matematiky v českém a anglickém jazyce. Podmínky a pravidla 

testování pro výuku v českém i anglickém jazyce byly sjednoceny. 

 Předložená práce se zabývá počítačovým testováním znalostí studentů v průběhu 

výuky z hlediska stanovení podmínek a pravidel testování, dále volby a vyváženosti 

bodových limitů. Navazuje tak na práce, které se zabývají problematikou automatizovaného 

počítačového testování. Úspěšností testů a spektrem získaných bodů se zabývá práce [1]. 

Porovnáním úspěšnosti testů za různých podmínek se zabývá práce [2]. 

 

2. Podmínky a pravidla. 

 Stanovením pravidel testování se na katedře matematiky zabýváme průběžně a vždy 

analyzujeme výsledky, aby byl vytvořen účinný a efektivní systém jako nedílná součást 

výukového procesu. Apriorní otázka, zda pokračovat v realizaci počítačových testů má jasnou 

odpověď ano. Pozitivní zkušenosti s počítačovou kontrolou znalostí jasně převažují a zejména 

objektivnost hodnocení znamená prioritní vlastnost pro tento způsob.  

 Problematika, jak stanovit pravidla a bodové limity, aby testy byly dostatečně 

průkazné a odrážely znalosti studentů je stále aktuální. Pravidla byla v průběhu let několikrát 

optimalizována a změny byly experimentálně ověřovány. Nyní je budeme analyzovat 

z hlediska jejich úspěšnosti a praktické použitelnosti. Zaměříme se zejména na problematiku 

počtu testů za semestr, povinnost či dobrovolnost účasti studentů na každém z testů, možnosti 

oprav neúspěšných testů, stanovení nebo nestanovení povinného limitu bodů, které by měl 

                                                 
1
 Práce vznikla s podporou grantu FRVŠ 2587 F1d 
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student získat, vazbu splnění nebo nesplnění tohoto limitu na udělení nebo neudělení zápočtu 

a přínos k závěrečnému hodnocení zkoušky. 

 

2. 1. Počet testů v semestru. 

 V minulosti byl realizován větší počet testů za semestr, například 4 i více, podle 

studijních oborů. První z testů obvykle znamenal vstupní kontrolu znalostí. Lze sice přijmout 

myšlenku, že větší počet testů znamená větší průkaznost jejich výsledků, ale větší počet testů 

měl některé nevhodné souvislosti. Jeden z důsledků většího počtu testů byla nepříliš kvalitní 

příprava studentů na každý z testů. V poslední době došlo ke zkrácení výuky v semestru na 13 

týdnů a počet testů byl ustálen na tři během každého semestru. Menší počet testů než tři, tedy 

dva nebo dokonce jeden za semestr, nevylučuje náhodnost výsledku a nebyl realizován.  

  

2. 2. Účast studenta na testech. 

 Systém, který by nestanovoval povinnost studenta zúčastnit se každého z testů 

skýtá značné problémy zejména organizačního charakteru. Není možné ani přibližně 

odhadnout skutečný počet studentů, kteří se testu zúčastní a alokovat potřebný počet termínů 

a míst u počítačů. Přitom je nutno teoreticky předpokládat, že se může zúčastnit každý student 

a alokovat plný počet míst. Ze stejného důvodu nelze realizovat možnost opravovat testy, 

které student považuje za neúspěšné.  

Pokud by byla stanovena podmínka o nutném zisku jistého počtu bodů, je zřejmé, že 

čím je požadovaný nutný počet bodů vyšší, tím se dá předpokládat účast vyššího počtu 

studentů. Ale přesto v případě, kdy by některé termíny byly jen velmi málo obsazené, není 

prakticky možné podniknout optimalizační kroky ve smyslu přesunout studenty na jiný termín 

a původní zrušit. Navíc dobrovolnost účasti na testech neznamená pro studenty motivaci pro 

lepší celkové hodnocení a na druhé straně vysoký počet požadovaných nutných bodů může 

mít likvidační charakter a nesplňuje účel testování. Tedy vyžadovat povinnou účast studenta 

na každém z testů má své opodstatnění.  

 Systémů pravidel testování, který spočíval v povinnosti studenta zúčastnit se každého 

z testů, ale nebyl stanoven žádný limit bodů, které bylo nutno získat, také nebyl považován za 

účinný, neboť bylo ověřeno, že neexistence limitu nutných bodů nemotivovala studenty 

k vyššímu studijnímu úsilí. Případ, kdy student splní formálně účast na testu způsobem, že se 

na počítači přihlásí a vzápětí odhlásí, tím má záznam o účasti, získá 0 bodů, nesplňuje účel 

testování. Tedy požadavek nutného zisku vhodného kladného počtu bodů se ukázal jako 

nevyhnutelný a problém je, jaký počet stanovit. 

 

2. 3. Vazba na zápočet. 

 V současné době je stanoven počet testů v semestru na tři, všechny jsou pro každého 

studenta povinné a v každém testu je možné dosáhnout nejvýše 24 bodů. Každý test obsahuje 

dva vygenerované příklady za 4 body a dva za 8 bodů. Za každý chybně vyřešený příklad, za 

4 i 8 bodů, je odečten 1 bod, pokud není označen žádný výsledek je 0 bodů. Celkem za 

semestr je možné dosáhnout nejvýše 72 bodů. 

 Systém, který je po zkušenostech nyní přijat stanovuje, že pokud student dosáhne 

celkem za všechny testy v součtu, včetně záporných bodů, pouze 9 bodů a méně ze 72 

možných, není mu udělen zápočet, bez ohledu na splnění případných dalších podmínek, které 

může stanovit vyučující. Je stanoveno, že pokud student dosáhne 24 bodů a více a splní 

případné podmínky určené vyučujícím, zápočet mu je udělen. Dodatečné podmínky stanovené 
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vyučujícím se týkají účasti na cvičeních jako povinné formě výuky. Pro studenty, kteří 

dosáhnou od 10 do 23 bodů včetně je po ukončení automatizovaných testů vypsána písemka 

obsahující velmi jednoduché tvořené úlohy a podle úspěšnosti v této písemce je nebo není 

udělen zápočet. Je-li úspěšnost alespoň 70%, zápočet je udělen, je-li úspěšnost nižší, zápočet 

udělen není. Z této písemky žádné další body, k dosud získaným v testech, přidělovány 

nejsou. Jako úspěšný se ukázal právě uvedený systém, kdy není ostrá bodová hranice mezi 

udělen a neudělen zápočet a tedy udělení či neudělení zápočtu není dáno rozdílem například 

pouhého 1 bodu. Detailně jsou podmínky popsány na www stránkách [4].  

 

2. 4. Přínos bodů do zkoušky. 

 Ukazuje se vhodné a pro studenty motivující, aby body získané v průběžných testech 

během semestru byly využity také při závěrečné předmětové zkoušce. Body z testů jsou 

v současné době jako bonus k bodům zkouškovým, tedy výborné celkové hodnocení 

v předmětu lze dosáhnout i bez nich a to vysokým bodovým ziskem v závěrečné předmětové 

písemce. Poznamenejme, že alespoň jeden přepočtený bod si musí student z testů přinést, 

jinak by neobdržel zápočet.  

 Následující tabulka 1 ukazuje, jak jsou body získané v testech během semestru 

přepočítávány jako přínos do závěrečné předmětové zkoušky. V prvním řádku jsou získané 

celkové testové body včetně záporných a ve sloupci pod nimi jsou odpovídající přepočtené 

body. Jde o takový způsob přepočtu, aby 72 testových bodů odpovídalo 10 bodům ke 

zkoušce, což vyjadřuje percentuálně 20% přínos do zkoušky. Ostatní hodnoty přepočítaných 

bodů přibližně odpovídají obvyklým pravidlům zaokrouhlování na celé číslo.  

 

10 11-17 18-25 26-32 33-39 40-46 47-53 54-61 62-68 69-72 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tabulka 1: Přepočítávání bodů ke zkoušce  

 

2. 5. Povolené pomůcky. 

 Pomůcky nejsou obecně významně diskutované téma, které by bylo problémové. Bylo 

stanoveno, že při testech nelze používat kromě prázdného papíru a psacích potřeb žádné 

pomůcky jako jsou kalkulačky, tabulky, ani žádné jiné komunikační prostředky, mobilní 

telefony apod. Poznamenejme, že všechny tyto pomůcky nelze používat ani při závěrečné 

písemce.  

Příklady v databázích jsou sestaveny tak, aby obsahovaly pouze běžné numerické 

výpočty a kalkulačky nebyly potřeba. Je to přístup obvyklý při kontrole znalostí ve 

srovnatelných předmětech i na jiných domácích i zahraničních univerzitách. Kalkulačky jsou 

různého výkonu a vybavení, včetně velikosti pamětí apod. a mohly by znamenat nerovné 

možnosti mezi jednotlivými studenty.  

 

3. Závěrečné poznámky. 

 Na závěr lze  vyslovit některé obecně platné skutečnosti, které vyplývají ze zkušenosti 

s tímto počítačově podporovaném automatizovaném způsobu průběžné kontroly znalostí 

studentů. V současné době je tento způsob, právě pro své přednosti, realizován na všech 

bakalářských studijních programech na Fakultě stavební v úvodu studia v českém i anglickém 

jazyce. Je umožněn zejména tím, že úlohy jsou založeny na rutinních postupech. Ne každá 
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úloha je vhodná jako úloha pro aplikaci s volitelnými výsledky. Úlohy jsou nastaveny tak, že 

pouze správný postup vede ke správnému výsledku. V předloženém příspěvku se nezabýváme 

vhodností či nevhodností volby úloh. Toto je diskutováno například v práci [3].  

V prvé řadě je nutno vyzdvihnout nezávislost hodnocení na lidském subjektu. Právě 

objektivita je vlastnost, která vystupuje do popředí v souvislosti s pevně stanovenou bodovou 

závislostí zejména na neudělení zápočtu, což v důsledku vede k neúspěšnému ukončení 

předmětu a je pro studenta fatální.  

Tento způsob testování je plně podporován počítačem. Přihlašování na vypsané 

termíny testů je pro studenta možné odkudkoliv prostřednictvím internetu na zvolený volný 

termín. Všechna data každého studenta v souvislosti se všemi jeho testy jsou archivována 

v jeho počítačovém účtu, který si na začátku studia aktivuje. Kdykoliv si může, na základě 

svého přístupového hesla, své výsledky znovu prohlédnout. Vrátit se k úlohám, které řešil 

však možné není. Celkové body z testů jsou automaticky přepočítány podle výše uvedené 

tabulky a přičteny k bodů získaným v závěrečné písemce a na jejich základě je automaticky 

přiřazeno celkové hodnocení. 

Automatizované testování nenarušuje výuku, student si může zvolit termín, který je 

mimo dobu jeho výuky. Není v podstatě závislé na počtu zkoušených studentů, je pouze nutno 

alokovat potřebný počet míst u počítačů, testy jsou generovány automaticky a jejich počet 

není prakticky omezen.  

Je možné preferovat ještě další výhody a existují samozřejmě také nevýhody, ale 

pozitivní vlastnosti převažují a proto tento způsob průběžné kontroly znalostí během semestru 

je přijat a realizován. 
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Abstrakt

Př́ıspěvek informuje o inovaci předmětu Matematika na Zemědělské fakultě Jihočeské univerz-

ity. Kromě např. klasické frontálńı výuky, skupinové a kooperativńı výuky, které představuj́ı

d̊uležitou roli ve vzdělávaćım procesu, bylo vytvořeno virtuálńı prostřed́ı funguj́ıćı v systému

Moodle. LMS systém Moodle do velké mı́ry usnadňuje práci pedagoga, student̊um umožňuje

prostřednictv́ım internetu přistupovat k výukovým materiál̊um, d̊uležitým informaćım a komu-

nikovat se spolužáky či učitelem odkudkoliv a kdykoliv.

Kĺıčová slova

inovace, matematika, e-learning, Moodle, LMS systém

THE TEACHING OF MATHEMATICS SUPPORTED

BY MOODLE AT THE FACULTY OF AGRICULTURE

OF THE UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA

Abstract

The paper informs about an innovated course of Mathematics at the Faculty of Agriculture

of the University of South Bohemia. Besides the classic frontal, group and cooperative way
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of teaching, which are considered to play an important role in the educational process, a new

virtual environment functioning in the system Moodle has been created. The LMS system Moo-

dle makes the work of teachers easier, enables students to have an access to study materials,

to important organizational information and it also enables them to communicate with other

students and their teachers from anywhere and at any time.

Key words

innovation, mathematics, e-learning, Moodle, LMS system

Úvod

Je zcela bez diskuse, že bez tužky a paṕıru, resp. kř́ıdy a tabule se matematika učit nedá, a to na

žádném stupni vzděláváńı, nicméně proč si výuku neusnadnit, neulehčit administrativńı práci,

matematiku student̊um v́ıce nepřibĺıžit a celý proces učeńı nezefektivnit?

Při inovaci předmětu Matematika na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity jsme si dali

za ćıl zkombinovat prezenčńı formu výuky s e-learningem, tedy využ́ıt tzv. Blended learning.

Vytvořili jsme tak výukové on-line prostřed́ı funguj́ıćı v systému Moodle, které s sebou nese

celou řadu nesporných výhod. Virtuálńı prostřed́ı umožňuje student̊um komunikovat přes inter-

net se svým pedagogem či svými spolužáky, výukový materiál je k dispozici odkudkoliv 24 hodin

denně. Kdykoliv tak lze studenty informovat o novinkách, připravovat pro ně učebńı materiály,

testy, zadávat úkoly, vytvářet diskusńı fóra aj.

Moodle

Moodle je open source software určený pro podporu prezenčńı i distančńı výuky prostřednictv́ım

online kurz̊u dostupných na Internetu. Jedná se o Course Management System (CMS), někdy

též označovaný jako Learning Management System (LMS) nebo Virtual Learning Environ-

ment (VLE).[3] Moodle vyniká svým přehledným uživatelským prostřed́ım a logickou navi-

gaćı na levé straně stránky. Nevyžaduje speciálńı prohĺıžeč webových stránek (lze tedy využ́ıt

známé prohĺıžeče jakými jsou Explorer či Mozilla) a je podporován r̊uznými operačńımi systémy

(Linux, Windows, Unix a daľśı).

Obecně vzato LMS představuje soubor nástroj̊u, které umožňuj́ı tvorbu kurz̊u, správu
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a distribuci kurz̊u, zpř́ıstupněńı učebńıch materiál̊u, komunikaci mezi účastńıky vzdělávaćıho

procesu; nástroj̊u pro hodnoceńı studijńıch výsledk̊u či zpětnou vazbu (úkoly, testy, . . .)

a nástroj̊u pro evaluaci (tzn. umožnit studuj́ıćım ohodnotit kurz, většinou přes dotazńıky).

Daľśımi př́ıklady LMS systémů, které patř́ı spolu s Moodlem mezi nejznáměǰśı LMS systémy

využ́ıvané v České republice, jsou např. systémy eDoceo, Barborka, iTutor, WebCT, Learning

Space.

Britské Centrum pro vzděláváńı a prezentačńı technologie (C4LPT1) od roku 2007 každoročně

zveřejňuje žebř́ıček 100 nejlepš́ıch programů, technologíı pro vzděláváńı2. Letos se jedná o pátý

ročńık, který bude ukončen během listopadu tohoto roku a prozat́ım je Moodle umı́stěn na

výborném sedmém mı́stě za technologiemi, jakými jsou např. YouTube, Skype, Google Docs3,

WordPress4. Na sestaveńı žebř́ıčku se vždy pod́ıĺı celá řada profesionál̊u, pedagog̊u a analytik̊u

z celého světa. V předcházej́ıćıch ročńıćıch se Moodle umı́stil na následuj́ıćıch př́ıčkách:

• r. 2007 - 12. mı́sto

• r. 2008 - 9. mı́sto

• r. 2009 - 14. mı́sto

• r. 2010 - 10. mı́sto5

Kurz Matematika

E-learningově vytvořený kurz Matematika pro Zemědělské obory byl zhotoven výhradně pro

studenty prvńıho ročńıku Zemědělské fakulty JU stávaj́ıćıch studijńıch obor̊u Agropodnikáńı;

Zemědělská technika, obchod, servis a služby; Biotechnologie využit́ı biomasy a Zemědělské

1C4LPT = Centre for Learning & Performance Technologies
2V roce 2010 se na sestaveńı žebř́ıčku technologíı r̊uzných kategoríı (např. Photo sharing and editing, Social

network, Web/wiki tools, Document creation/hosting/sharing tools, Video creation and hosting, Web confer-

encing, Presentation creation/hosting tools, Communication tools, Email, Search and research, Course/learning

management systems aj.) pod́ılelo celkem 545 pedagogických odborńık̊u z celého světa a zde je seznam těch deseti

nejlépe hodnocených programů a technologíı: 1. Twitter, 2. YouTube, 3. Google Docs, 4. Delicious, 5. Slideshare,

6. Skype, 7. Google Reader, 8. WordPress, 9. Facebook, 10. Moodle, přičemž z kategorie Course/learning man-

agement systems se mezi 100 nejlepš́ıch nástroj̊u dostaly pouze systémy Moodle a Blackboard.
3Jeden z programů komunity nástroj̊u vyhledávače Google.
4Open source redakčńı publikačńı systém.
5Vı́ce viz http://c4lpt.co.uk/
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biotechnologie. Ćılem je studenty seznámit se základy vysokoškolské matematiky a osvojit si

jej́ı aplikace v zemědělstv́ı a ekonomii. Dı́ky LMS představuje daný kurz pro studenty virtuálńı

tř́ıdu. Zúčastněńı se mohou kdykoliv dostat k učebńım materiál̊um, test̊um, úkol̊um, r̊uzným

pokyn̊um, jak studovat; pr̊uběžně mohou sledovat své studijńı výsledky, v určitém čase či

pr̊uběžně diskutovat o dané problematice apod. Do velké mı́ry se tak mohou vyloučit om-

luvy typu: ”Nemohl jsem úkol vyřešit, protože jsem 14 dńı marodil.” ”Byl jsem minulý týden

pryč a nikdo mi neřekl, že tento týden prob́ıhá seminář na jiné učebně.”

Každá osoba účastńıćı se daného kurzu má své uživatelské jméno a heslo, pod kterým

se přihlašuje do kurzu, a po aktivaci źıskává př́ıslušná oprávněńı, pomoćı nichž je schopna se

v tomto virtuálńım prostřed́ı pohybovat.

Obrázek 1: Hlavńı stránka kurzu.

Tak jak to ve virtuálńım prostřed́ı bývá, uživatelé maj́ı r̊uzná oprávněńı:

• správce - může dělat prakticky cokoliv a ve všech kurzech;

• tv̊urce kurzu - vytvář́ı kurzy;

• učitel s právem pro upravováńı kurzu;

• učitel bez práva upravovat a přetvářet zhotovený kurz - může učit v kurzu, známkovat,

nikoliv však měnit činnosti;

• student;
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• ostatńı uživatelé vystupuj́ıćı jako hosté, kteř́ı maj́ı minimálńı práva.

Pro kurz jsme zvolili tématické uspořádáńı6, které neńı vázáno žádným časovým limitem.

Tv̊urce kurzu má k dispozici řadu nezávislých modul̊u pro sestaveńı př́ıslušného obsahu, pomoćı

nichž lze do on-line kurz̊u vkládat r̊uzné studijńı materiály a činnosti, přičemž vždy je možné

určit přesný čas jejich automatického zveřejněńı v kurzu či skrýt danou informaci na jakkoliv

dlouhou dobu. K dispozici jsou následuj́ıćı možnosti:

Studijńı materiály:

• Popisek - umožňuje vložit jakýkoliv text spolu s obrázky př́ımo na hlavńı stránku kurzu.

• Textová stránka - představuje jednoduchý dokument psaný ve formátu ”prostý text”,

přičemž pro dobře vypadaj́ıćı stránku jsou k dispozici nástroje pro upraveńı formátu.

• Webová stránka - umožňuje vytvořit úplnou webovou stránku pomoćı vestavěného HTML

editoru.

• Soubory a odkazy na webové stránky - d́ıky tomuto studijńımu materiálu je možné vložit

do kurzu odkaz na jakoukoliv webovou stránku z internetu či libovolný soubor z poč́ıtače.

• Adresář - studijńı materiál zobraźı veškerý obsah adresáře vybraného v souborech kurzu.

Dále můžeme přidávat r̊uzné činnosti. K dispozici máme např́ıklad:

• Testy - tento modul umožňuje učiteli vytvářet a zadávat testy, které se mohou skládat

z r̊uzných typ̊u úloh:

- Úloha s výběrem odpověd́ı

Obrázek 2: Ukázka úlohy s výběrem odpověd́ı.

6Daľśı možné uspořádáńı je týdenńı.
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- Přǐrazovaćı úloha

Obrázek 3: Ukázka přǐrazovaćı úlohy.

- Úloha ”pravda/nepravda”

Obrázek 4: Ukázka úlohy ”pravda, nepravda”.

- Numerická úloha

Obrázek 5: Ukázka numerické úlohy.

- Doplňovaćı úloha

- Úloha s tvořenou odpověd́ı

Úlohy mohou být použity opakovaně, u test̊u lze povolit v́ıce pokus̊u, přičemž každý test

je automaticky ohodnocen. Učitel může k jednotlivým úlohám vložit komentář, správnou

odpověd’, popř. využ́ıt nástroje pro známkováńı.

• Úkoly - v rámci této činnosti může učitel zadávat úlohy typu eseje, r̊uzných projekt̊u,

referát̊u, seminárńıch praćı, které studenti po vyřešeńı ukládaj́ı na server.

• Studijńı materiály r̊uzného typu, popisky
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• Fórum, kde může prob́ıhat diskuse mezi účastńıky kurzu

• Chat (synchronńı diskuse v reálném čase)

• Anketa - d́ıky této činnosti lze u student̊u zjistit, s č́ım maj́ı největš́ı problémy, co v kurzu

vylepšit, studenti mohou hlasovat apod.

V připraveném kurzu využ́ıváme většinu výše popsaných studijńıch materiál̊u a činnost́ı. Dı́ky

vytvořeńı e-learningového prostřed́ı jsme eliminovali nekonečné, stále stejné dotazy student̊u

týkaj́ıćı se podmı́nek pro uděleńı zápočt̊u, formy zkoušky, obt́ıžnosti úloh u zápočtových test̊u

apod. Studenti jsou během semestru stále informováni o novinkách; d́ıky vytvořeným test̊um si

mohou ověřit, do jaké mı́ry prob́ıranou látku pochopili. Testy si mohou řešit tak dlouho, dokud

je celé nevyřeš́ı správně. Součást́ı zápočtu jsou i správně vyřešené a odevzdané domáćı úkoly,

které nut́ı studenty pracovat během celého semestru. Domáćı úkoly jsou složeny převážně z nu-

merických úloh bodově hodnocených. Zda student poč́ıtal správně, se zobraźı ihned po odesláńı

výsledk̊u.

Naopak pedagog může během celého semestru sledovat činnosti účastńık̊u, tzn. moni-

torovat jejich aktivitu (kdy se student naposledy přihlásil, kolik času v kurzu strávil, jaké

materiály využil apod.), na základě výsledk̊u zjǐst’ovat těžš́ı látku a k ńı se pak během výuky

vrátit a znovu zopakovat. Veškerá statistika řešených úloh je neustále velmi přehledně aktuali-

zována v sekci ”známky”.

Ćıle do budoucna

V následuj́ıćım roce bychom rádi inovovali tento předmět i pro studenty kombinovaného stu-

dia.

Naš́ım ćılem je vytvořit takové prostřed́ı, které s pomoćı poč́ıtače pomůže student̊um

s porozuměńım učivu, pomůže vyřešit zadané úlohy, nav́ıc je prostředńıkem mezi tutorem kurzu

a studentem a zvýš́ı efektivnost výuky. Neplat́ı totiž automaticky, že e-learningové prostřed́ı

zvyšuje kvalitu výuky automaticky. [1]

V letošńım roce prob́ıhá výuka matematiky pro studenty kombinovaného studia formou tř́ı

konzultaćı v délce 4 vyučovaćıch hodin. K osobńımu kontaktu vyučuj́ıćıho a student̊u docháźı

velmi málo a studenti si tak stěž́ı mohou udělat obrázek o tom, do jaké mı́ry maj́ı látku ovládat.

Přes virtuálńı prostřed́ı by mohli velmi snadno a pohodlně s vyučuj́ıćım komunikovat, řešit
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s ńım jakékoliv problémy týkaj́ıćı se kurzu, zkoušet si vyřešit celou řadu připravených úloh

a procvičit si tak základy vysokoškolské matematiky, které jsou nezbytnou podmı́nkou pro

úspěšné absolvováńı celého kurzu. Tento neomezený př́ıstup ke kurzu může výrazně pomoci

student̊um zvládnout jejich individuálńı studium a zlepšit tak př́ıpravu k zápočtovému testu a

zkoušce.
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Ekonomická fakulta
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Ekonomická fakulta
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POČÍTAČOVÁ PODPORA
VÝUKY PŘIBLIŽNÝCH METOD ŘEŠENÍ

OKRAJOVÝCH ÚLOH PRO PDR1

Josef Dalík

Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Abstrakt: V příspěvku jsou vysvětleny hlavní myšlenky, na nichž je založena počítačově
podporovaná inovace výuky numerických metod pro aproximaci řešení okrajových úloh
pro parciální diferenciální rovnice (PDR) v předmětu „Numerické metody II“ doktorského
studijního programu „Stavební inženýrství”.

Klíčová slova: variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice,
diskretizace variačních úloh, proces kondenzace, metodika výuky.

Computer-supported teaching of numerical methods for the
boundary-value problems for partial differential equations

Abstract: In this paper, we explain essential ideas underlying the computer-supported
teaching of the methods for the approximate solution of the boundary-value problems for
partial differential equations in the course „Numerical methods II“ of the doctoral study
programme „Civil Engineering”.

Key words: variational formulation of the boundary-value problems for the partial diffe-
rential equations, discretization of the variational problems, the process of condensation,
teaching techniques.

Úvod

Hlavním cílem předmětu ”Numerické metody II“ je seznámit studenty s nejdůležitějšími
postupy přibližného řešení okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice (stručně
PDR) a se základními fyzikálními významy koeficientů rovnic i parametrů okrajových
podmínek tak, aby získali představu o fungování sofistikovaných, v současné době používa-
ných programových systémů pro simulaci procesů, modelovaných okrajovými úlohami pro
PDR. Předmět je vyučován v rozsahu 13 týdenních tříhodinových přednášek.

Obsah předmětu Numerické metody II

Do týdnů 4 - 10 je soustředěna tato podstatná část předmětu:

1Podpořeno projektem OP VK Inovace doktorských studijních programů č. CZ.1.07/2.2.00/15.0428/

37



4. Regulární oblast Ω ⊂ ℜ2, prostory L2(Ω), H1(Ω), Věta o stopách, operátory ∇, div,
∆ a Greenova věta.

5. Vedení tepla a variační formulace modelové úlohy

−
∂2u

∂x2
−
∂2u

∂y2
= f v Ω, u|Γ1 = 0,

∂u

∂~n
|Γ2 = 0 (1)

6. Triangulace oblasti Ω, po částech lineární funkce a systém lineárních rovnicK~U = ~F
pro neznámý vektor ~U hodnot hledané aproximace řešení úlohy (1).

7. Sestavení matice K a vektoru ~F .

8. Obecná stacionární okrajová úloha

− ∂
∂x

(

λ∂u
∂x

)

− ∂
∂y

(

λ∂u
∂y

)

+ ωu = f v Ω

u|Γ1 = ϕ, (λ∂u/∂~n+ αu) |Γ2 = ψ
(2)

9. Obecná nestacionární okrajová úloha

∂u/∂t− ∂
∂x

(

λ∂u
∂x

)

− ∂
∂y

(

λ∂u
∂y

)

+ ωu = f v Q = Ω× (0, T )

u|Γ1 = ϕ, (λ∂u/∂~n+ αu) |Γ2 = ψ ∀t ∈ (0, T )
u(x, y, 0) = u0(x, y) ∀(x, y) ∈ Ω

(3)

10. Nestacionární úloha konvekce-difúze.

Z tohoto stručného obsahu je patrné, že výuka v týdnech 4 - 7 je věnována odvození
postupu přibližného řešení modelové úlohy (1). V přednáškách 8 - 10 je pak tento postup
nepodstatně rozšiřován pro obecnou stacionární úlohu (2), pro její nestacionární rozšíření
(3) a pro další zobecnění úlohy (3). Klíčový algoritmus, studovaný v týdnech 4 - 7, sestává
z níže uvedených kroků 1) - 4):

1) Variační (Galerkinova) formulace: Najděte funkci u s vlastností u|Γ1 = 0, která pro
každou testovací funkci v s vlastností v|Γ1 = 0 splňuje identitu

∫

Ω

∇u · ∇vdxdy =

∫

Ω

fvdxdy. (4)

Souvislost této variační formulace s úlohou (1) je patrná z této úvahy: Je-li u řešením
úlohy (1), pak užitím Greenovy věty a skutečností v|Γ1 = 0, ∂u/∂~n|Γ2 = 0 a Γ1∪Γ2 = ∂Ω
obdržíme

∫

Ω

fvdxdy = −

∫

Ω

(

∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

)

vdxdy

=

∫

Ω

(

∂u

∂x

∂v

∂x
+
∂u

∂y

∂v

∂y

)

dxdy −

∫

∂Ω

∂u

∂~n
vds

=

∫

Ω

(

∂u

∂x

∂v

∂x
+
∂u

∂y

∂v

∂y

)

dxdy =

∫

Ω

∇u · ∇vdxdy
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2) Diskretizace: Oblast Ω se pokryje trojúhelníkovou sítí Th s N vrcholy a R trojúhel-
níky, zakódovanou v poli vrcholů

i (číslo vrcholu) xi, yi (souřadnice vrcholu Qi)

pro i = 1, . . . , N tak, že Qi ∈ Γ1 ⇐⇒ i =M + 1, . . . , N a v poli trojúhelníků

i (číslo trojúhelníka) ji, ki,mi (čísla vrcholů trojúhelníka i)

pro i = 1, . . . , R. Hledaná aproximace uh a testovací funkce v jsou spojité na Ω a lineární
na každém trojúhelníku z Th. Jsou tedy určeny vektory hodnot ~U = [U1, . . . , UM ]⊤ a
~v = [v1, . . . , vM ]⊤ ve vrcholech Q1, . . . , QM .

3) Sestavení systému lineárních rovnic pro neznámý vektor ~U kondenzací: Existují
matice K a vektor ~F tak, že

~v⊤K~U =
R
∑

i=1

∫

Ti

∇uh · ∇vdxdy =

∫

Ω

∇uh · ∇vdxdy

=

∫

Ω

vfdxdy =
R
∑

i=1

∫

Ti

fvdxdy
.
= ~v⊤ ~F

Matice K a vektor ~F se nejprve obsadí nulami a potom jednoduchý cyklus, procházející
trojúhelniky T1, . . . , TR postupně do matice K případně do vektoru ~F přičítá příspěvky
integrálu

∫

Ti

∇uh · ∇vdxdy případně
∫

Ti

fcdxdy.

4) Řešení systému rovnic K~U = ~F a zobrazení výsledků.

Využití ve výuce předmětu

a) Podstatným obsahem předmětu je tedy podrobné zdůvodnění a úplný popis jednodu-
chého algoritmu 1) - 4).

b) Studenti jsou s algoritmem 1) - 4) seznámeni v přednášce formou elementárního
programu v prostředí MAPLE.

c) Program je jednoduchý a názorný, otevřený zásahům studentů. Studenti programu
využívají pro samostatné řešení úloh.

d) Stejným způsobem jsou v předmětu využívány programy pro aproximaci řešení úloh
(2) a (3), které jsou nepodstatnými rozšířeními programu pro úlohu (1).

Příklad. Aproximujte řešení okrajové úlohy

−
∂2u

∂x2
−
∂2u

∂y2
= 1 v Ω, u|Γ1 = 0, ∂u/∂~n|Γ2 = 0.
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Polygonální oblast Ω je zobrazena na Obr. 1.
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Obrázek 1

Variační (Galerkinova) formulace. Najděte funkci u s vlastností u|Γ1 = 0 tak, aby

∫

Ω

∇u · ∇vdxdy =

∫

Ω

vdxdy pro všechna v, v|Γ1 = 0

Diskretizace. Oblast Ω je pokryta triangulací z Obr. 2 a tato triangulace je v pro-
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Obrázek 2

gramu zaznamenána v polích vrcholů a trojúhelníků, přiřazených očíslování vrcho-
lů a trojúhelníků z Obr. 3.
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Obrázek 3

Výsledek výpočtu je znázorněn na Obr. 4.

Obrázek 4

Závěry

a) Hlavním cílem výuky v tomto předmětu je dosáhnout hlubšího pochopení postupu
řešení okrajových úloh pro PDR variačními metodami.

41



b) Výpočetní postupy implementované v programech pro aproximaci řešení úloh (1)
- (3) mají obecnou platnost, neboť na stejných principech jsou založeny i postupy
řešení mnoha složitějších úloh.

c) Změnami vstupních dat pro úlohy (2) a (3) mohou studenti získat představu o vlivu
hodnot koeficientů DR a parametrů okrajových podmínek na řešení.

d) Díky získaným poznatkům i vlastní zkušenosti s těmito elementárními programy se
vytvoří předpoklady pro to, aby studenti, jako uživatelé dnes používaných vyspě-
lých programových systémů založených na přibližném řešení okrajových úloh pro
PDR, dobře chápali jejich možnosti a omezení včetně významu preprocessingu a
postprocessingu.

Metodika výuky předmětu i jeho obsah byly vytvořeny s využitím rozsáhlé odborné li-
teratury, zejména klasické monografie [1], učebního textu [2] a především zdroje [3]. Obsah
je zaměřen na nejdůležitější diferenciální matematické modely, využívané ve stavebnictví.

Literatura:

[1] Fix, J., Strang, G.: An Analysis of the Finite Element Method, Prentice Hall, En-
glewood Cliffs, 1973.

[2] Sayas, F.J.: A Gentle Introduction to the Finite Element Method, e-book “anIn-
tro2FEM.pdf„, 2008.

[3] Zlámal, M.: Metoda konečných prvků, nezveřejněný text přednášky.
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie,
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SIMULACE ŠIKMÉHO VRHU

Dagmar Dlouhá, Jana Volná†, Petr Volný

VŠB - Technická univerzita Ostrava
†Univerzita Tomáše Bati ve Zĺıně

Abstrakt: Prezentujeme aplikačńı úlohu šikmý vrh, na které demonstrujeme některé d́ılč́ı
úlohy diferenciálńıho počtu a geometrie. K simulaci této úlohy využ́ıváme software Geo-
Gebra.

Kĺıčová slova: GeoGebra, šikmý vrh, kinematické parametry šikmého vrhu.

Simulation of the Projectile Motion

Abstract: An application, the projectile motion is presented. Some partial applications
of differential calculus and geometry are demonstrated. A CAS software GeoGebra is used
for simulations and graphical outputs.

Key words: GeoGebra, projectile motion, kinematic parameters of projectile motion.

Jednou z motivaćı studia matematiky je ukázat student̊um ve vyšš́ıch ročńıćıch VŠB,
na reálných úlohách, možnosti využit́ı znalost́ı ze základńıho kurzu matematiky. Jedná
se o odpověd’ na téměř klasickou otázku:

”
... a na co je nám to dobré, k čemu nám

to bude?“, se kterou se neustále setkáváme. V základńım kurzu matematiky je obt́ıžné
hledat konkrétńı aplikace, protože studenti se teprve nově seznamuj́ı se základy vyšš́ı
matematiky. Student vyšš́ıho ročńıku by měl být schopen aplikovat své poznatky v praxi.
Jedna z cest, jak mu toto usnadnit, je právě studium konkrétńıch reálných problémů.
Studenti VŠB mohou využ́ıvat sb́ırku skript v elektronické podobě, tzv. studijńıch opor
http://www.studopory.vsb.cz.

V našem př́ıspěvku se zabýváme analýzou známého klasického mechanického systému,
který je tvořen jedinou pohybuj́ıćı se hmotnou částićı, tzv. projektilem. Snaž́ıme se na této
úloze demonstrovat některé d́ılč́ı poznatky z matematické analýzy, analytické geometrie
a klasické mechaniky.

Projektil o hmotnostim je vržen pod určitým počátečńım úhlem α a s určitou počátečńı
rychlost́ı v0. Ptáme se, jak vypadá trajektorie, po které se projektil pohybuje v gravitačńım
poli Země (g ≈ 10m·s−2), vliv prostřed́ı se neuvažuje.

Autoři děkuj́ı za podporu svých pracovǐst’.
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Jedná se o úlohu z klasické mechaniky. Lagrangeova funkce L systému je dána rozd́ılem
kinetické T a potenciálńı V energie systému,

L = T − V =
1

2
mv2 −mgy =

1

2
m(ẋ2 + ẏ2)−mgy. (1)

Eulerovy-Lagrangeovy rovnice v tzv. zobecněných souřadnićıch maj́ı tvar

d

dt

(

∂L

∂q̇σ

)

−
∂L

∂qσ
= 0, (2)

v našem př́ıpadě je σ = 1, 2 a q1 = x, q2 = y. Tečka nad proměnnou vyjadřuje časovou
derivaci, tj. derivaci proměnné podle času t. Eulerovy-Lagrangeovy (pohybové) rovnice
mechanického systému šikmý vrh jsou tvořeny soustavou dvou obyčejných separovaných
diferenciálńıch rovnic druhého řádu

d

dt

(

∂L

∂ẋ

)

−
∂L

∂x
= 0 ⇒ mẍ = 0

d

dt

(

∂L

∂ẏ

)

−
∂L

∂y
= 0 ⇒ mÿ = −mg.

(3)

Obecné řešeńı těchto rovnic źıskáme př́ımo dvojnásobnou integraćı:

ẍ = 0 ⇒ ẋ =

∫

0dt = C1 ⇒ x =

∫

C1dt = C1t+ C2,

ÿ = −g ⇒ ẏ = −

∫

gdt = −gt+ C3 ⇒ y =

∫

(−gt+ C3)dt = −
1

2
gt2 + C3t+ C4.

(4)

Pro sestaveńı a vyřešeńı rovnic potřebuje student zvládnout problematiku Diferenciálńı

a integrálńı počet funkćı jedné proměnné, Diferenciálńı počet funkćı v́ıce proměnných,

Obyčejné diferenciálńı rovnice a Klasická mechanika.
Trajektorie šikmého vrhu je popsána dvěma parametrickými rovnicemi:

x(t) = C1t + C2, y(t) = −
1

2
gt2 + C3t + C4. (5)

Integračńı konstanty C1 až C4 urč́ıme z počátečńıch podmı́nek. Bez újmy na obecnosti
předpokládejme, že start projektilu umı́st́ıme do počátku soustavy souřadnic, x(0) =
y(0) = 0. Dosazeńım do (5) vid́ıme, že konstanty C2 a C4 jsou rovny 0. Daľśı podmı́nka
je tvořená rozkladem vektoru počátečńı rychlost do jednotlivých souřadnicových os:

ẋ(0) = v0 cosα, ẏ(0) = v0 sinα. (6)

Derivaćı obou rovnic v (5) podle t a dosazeńım počátečńıch podmı́nek (6) dostáváme
hodnoty integračńıch konstant C1 a C3,

C1 = v0 cosα, C3 = v0 sinα, (7)
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a tedy i úplné parametrické rovnice trajektorie šikmého vrhu

x(t) = v0t cosα, y(t) = v0t sinα−
1

2
gt2. (8)

Parametrické rovnice zadáme do programu GeoGebra a źıskáme vizuálńı podobu trajek-
torie šikmého vrhu.

x

y
v0 = 10m·s−1

g = 10m·s−2

α =
π

4

α

v

velikost v0 vektoru v je na obrázku
v poměru 1:4

Obrázek 1: Trajektorie šikmého vrhu

Na daľśım obrázku prezentujeme změnu vektoru okamžité rychlosti v projektilu podél
trajektorie šikmého vrhu,

v = (ẋ(t), ẏ(t)) = (v0 cosα, v0 sinα− gt). (9)

x

y

v

vx

vy

Obrázek 2: Rozklad vektoru okamžité rychlosti do souřadnicových os

Všimněme si, že x-ová složka vektoru v je v pr̊uběhu celého pohybu konstantńı.
V následuj́ıćı části formulujeme d́ılč́ı kinematické úlohy, které řeš́ıme.
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Úloha: Ukažte, že trajektorie šikmého vrhu je parabolická křivka (Analytická geometrie,

Kuželosečky).

Parametrické vyjádřeńı trajektorie (8) šikmého vrhu převedeme na explicitńı vyjádřeńı
vyloučeńım parametru t. Z prvńı rovnice systému (8) vyjádř́ıme t a dosad́ıme do druhé
rovnice,

t =
x

v0 cosα
⇒ y = x tanα−

g

2v20 cos
2 α

x2 (10)

Okamžitě vid́ıme, že explicitńı vyjádřeńı (závislost y na x, y = y(x)) trajektorie šikmého
vrhu je kvadratická funkce, grafem kvadratické funkce je vždy parabola a tedy trajektorie
šikmého vrhu je parabolickou křivkou. Nav́ıc můžeme převedeńım kvadratické funkce na
úplný čtverec źıskat tzv. vrcholovou rovnici paraboly včetně souřadnic vrcholu. Tedy

y = Kx− Lx2, K = tanα, L =
g

2v20 cos
2 α

y = −(Lx2 −Kx) = −L

[

x2 −
K

L
x

]

= −L

[

(

x−
K

2L

)2

−
K2

4L2

]

,
(11)

vrchol V má souřadnice

V =

[

K

2L
,
K2

4L

]

=

[

v2
0
sin 2α

2g
,
v2
0
sin2 α

2g

]

= [xmax, ymax]. (12)

Úloha: Nalezněte bod, ve kterém projektil dosáhne největš́ı výšky (Diferenciálńı počet
funkćı jedné proměnné - extremálńı úlohy).

Takový bod jsme právě našli v předchoźı úloze, je to vrchol V parabolické křivky
reprezentuj́ıćı trajektorii šikmého vrhu. Z grafu (Obrázek 1) se dá odhadnout, že maximálńı
výšku vzhledem k zadaným konstantám v0, g resp. α dosáhne projektil pro x = 5m. Ovšem
v tomto bodě sestrojená tečna bude rovnoběžná s osou x, a tedy bude mı́t směrnici rovnu
0. Řeš́ıme následuj́ıćı extremálńı úlohu: Nalezněte bod na grafu (Obrázek 1) funkce (10),
ve kterém sestrojená tečna je rovnoběžná s osou x. Definičńı obor funkce (10) je tvořen
množinou R, ve skutečnosti bude ovšem volba x omezena na jistou podmnožinu množiny
kladných reálných č́ısel. Hledejme extrém této funkce:

y = x tanα−
g

2v2
0
cos2 α

x2 ⇒ y′ = tanα−
g

v2
0
cos2 α

x. (13)

Derivaci funkce (10) polož́ıme rovnu nule. Dostaneme rovnici pro stacionárńı body (body
podezřelé z extrému),

y′ = 0 ⇒ y′ = tanα−
g

v2
0
cos2 α

x = 0 ⇒ x =
v2
0
sin 2α

2g
= xmax. (14)

Urč́ıme hodnotu funkce (10) v bodě xmax,

ymax = y(xmax) =
v20 sin

2 α

2g
. (15)
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x

y

V = [xmax, ymax]

Obrázek 3: Hledáńı maxima

Při hledáńı extrému na trajektorii šikmého vrhu můžeme také vyj́ıt z parametrického
vyjádřeńı trajektorie (8). Derivaci urč́ıme jako derivaci parametrické funkce,

f ′(x) =
ẏ

ẋ
, (16)

kde tečka znamená derivaci podle parametru t a

x(t) = v0t cosα ⇒ ẋ(t) =
d

dt
x(t) = v0 cosα,

y(t) = v0t sinα−
1

2
gt2 ⇒ ẏ(t) =

d

dt
y(t) = v0 sinα− gt.

(17)

Tedy plat́ı

y′ =
ẏ

ẋ
=

v0 sinα− gt

v0 cosα
. (18)

Do této rovnice dosad́ıme t, které vyjádř́ıme z prvńı rovnice parametrického vyjádřeńı,

t =
x

v0 cosα
(19)

a pro derivaci parametrické funkce dostáváme následuj́ıćı finálńı tvar

y′ = tanα−
g

v20 cos
2 α

x, (20)

což je stejná funkce jako v př́ıpadě derivace explicitńıho vyjádřeńı trajektorie šikmého
vrhu (13).

Úloha: Určete celkovou dobu letu T projektilu.

Celková doba letu T projektilu je čas, za který projektil dopadne na zem. Pokud
vyjdeme z parametrického vyjádřeńı trajektorie (8), rovnice pro celkový čas má tvar

y(T ) = 0 ⇒ v0T sinα−
1

2
gT 2 = 0 ⇒ T (v0 sinα−

1

2
gT ) = 0. (21)
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Tato rovnice má dvě řešeńı. Okamžitě vid́ıme, že prvńı řešeńı rovnice je T = 0, což je
okamžik startu projektilu. Druhým řešeńım je hledaná celková doba letu,

T =
2v0
g

sinα. (22)

Úloha: Určete maximálńı dostřel (dolet) R projektilu.

Dostřel R je vzdálenost mezi startem a dopadem projektilu,

R = x(T ) = v0T cosα = v0
2v0
g

sinα cosα =
v2
0

g
sin 2α = 2xmax. (23)

Úloha: Určete, pro jakou hodnotu elevačńıho úhlu α bude dolet projektilu nejdeľśı pro
danou fixovanou počátečńı rychlost v0 (Diferenciálńı počet funkćı jedné proměnné - ex-

tremálńı úlohy).

Hledáme extrém funkce R = R(α). Urč́ıme prvńı derivaci a poté stacionárńı body této
funkce. Poté provedeme diskusi a rozhodneme o existenci př́ıpadného extrému. Definičńı
obor DR funkce R je interval DR = (0, π

2
). Funkci R derivujeme podle proměnné α a

urč́ıme stacionárńı bod,

R′ =
d

dα
R =

2v2
0

g
cos 2α = 0 ⇒ cos 2α = 0 ⇒ α =

π

4
. (24)

Stacionárńı bod α = π
4
rozděĺı definičńı obor na dvě části. Na intervalu (0, π

4
) je prvńı

derivace R′ kladná a tedy je na tomto intervalu funkce R rostoućı. Analogicky zjist́ıme, že
na intervalu (π

4
, π
2
) je derivace R′ záporná, a tedy funkce R je na tomto intervalu klesaj́ıćı.

Ve stacionárńım bodě α = π
4
se měńı znaménko derivace z plus na mı́nus, což znamená,

že funkce R má v tomto stacionárńım bodě maximum R(π
4
) =

v2
0

g
. V následuj́ıćım obrázku

ukazujeme, že lze tuto úlohu přibližně řešit pomoćı GeoGebry. Vid́ıme, že s rostoućım
elevačńım úhlem α roste dostřel. Dostřel je maximálńı pro α = π

4
= 45◦. Poté se bude s

rostoućım α dostřel zmenšovat.

x

y α ∈ {5◦, 10◦, 15◦, 20◦, 25◦, 30◦, 35◦, 40◦}
α ∈ {45◦}
α ∈ {50◦, 55◦, 60◦, 65◦, 70◦, 75◦, 80◦, 85◦}

Obrázek 4: Maximálńı dostřel
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Úloha: Při dané počátečńı rychlosti v0 a zadaném bodu A = [x1, y1] určete elevačńı úhel
α tak, aby projektil tento bod zasáhl.

Požadujeme-li, aby projektil zasáhl zadaný bod A, pak bod A muśı ležet na trajektorii
šikmého vrhu, tj. složky bodu A muśı vyhovovat parametrickým rovnićım šikmého vrhu.
Složky bodu A dosad́ıme do parametrických rovnic (8), z rovnic vyjádř́ıme cosα a sinα,

x1 = v0t cosα ⇒ cosα =
x1

v0t

y1 = v0t sinα−
1

2
gt2 ⇒ sinα =

y1 +
1

2
gt2

v0t
.

(25)

Dále využijeme známou goniometrickou identitu

sin2 α + cos2 α = 1 (26)

a dostaneme rovnici čtvrtého stupně pro neznámou t, což je v tomto př́ıpadě čas, který
uplyne mezi startem projektilu a zásahem bodu A,

1

4
g2t4 + (gy1 − v2

0
)t2 + x2

1
+ y2

1
= 0. (27)

Substitućı t2 = z sńıž́ıme stupeň rovnice (27) a źıskáme kvadratickou rovnici pro z, jej́ımž
řešeńım je výraz

z1,2 =
v2
0
− gy1 ±

√

(gy1 − v20)
2 − g2(x2

1 + y21)
1

2
g2

. (28)

Řešeńı z1,2 existuje, je-li výraz pod odmocninou nezáporný, tj. diskriminant D ≥ 0,

D = (gy1 − v20)
2 − g2(x2

1 + y21) ≥ 0. (29)

Levou stranu předchoźı nerovnice rozmocńıme a substitućı v2
0
= r sńıž́ıme řád,

r2 − 2gy1r − g2x2

1
≥ 0. (30)

Nerovnice D ≥ 0 je splněna pro

r ∈

(

−∞, g

(

y1 −
√

x2
1 + y21

)〉

∪

〈

g

(

y1 +
√

x2
1 + y21

)

,∞

)

, (31)

ovšem z rovnice v20 = r plyne, že r ≥ 0 a tedy ve skutečnosti

r ∈

〈

g

(

y1 +
√

x2
1
+ y2

1

)

,∞

)

⇔ r ≥ g

(

y1 +
√

x2
1
+ y2

1

)

, (32)

z čehož plyne podmı́nka omezuj́ıćı počátečńı rychlost v0,

v0 ≥

√

g

(

y1 +
√

x2
1 + y21

)

. (33)
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Řešeńı (28) dosad́ıme do rovnice t2 = z a dostaneme časy

t1,2 =

√
2

g

√

v20 − gy1 ±
√

(gy1 − v20)
2 − g2(x2

1 + y21) (34)

Do formule
cosα =

x1

v0t
(35)

dosad́ıme vypoč́ıtaný čas t1,2 a dostaneme formuli pro hodnotu hledaných elevačńıch úhl̊u

α1,2 = arccos

√
2

2

gx1

v0

√

v20 − gy1 ±
√

(gy1 − v20)
2 − g2(x2

1 + y21)
, (36)

pod kterými muśı projektil startovat aby zasáhl bod A.

x

y

α1 ≈ 81◦

α2 ≈ 56◦

Obrázek 5: Dvě nezávislá řešeńı pro daný bod A

Ještě je nutné diskutovat problém oblasti zasažitelnosti při dané počátečńı rychlosti
v0. Pokud umı́st́ıme bod A mimo tuto oblast, pak nebude možné bod A zasáhnout.

f3

f4

x

y

Obrázek 6: Oblast zasažitelnosti bodu A
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Hranićı této oblasti je křivka o rovnici

(gy1 − v20)
2 − g2(x2

1 + y21) = 0. (37)

V př́ıpadě, že umı́st́ıme bod A na tuto hraničńı křivku, pak má úloha jediné řešeńı (modrá
trajektorie). Pro body, ve kterých

(gy1 − v2
0
)2 − g2(x2

1
+ y2

1
) > 0, (38)

má úloha dvě r̊uzná řešeńı (červená a zelená trajektorie). Jestliže,

(gy1 − v2
0
)2 − g2(x2

1
+ y2

1
) < 0, (39)

úloha nemá řešeńı, bod A je při daných počátečńıch podmı́nkách nezasažitelný.
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VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE 
 

RNDr. Kateřina Dvořáková 

Gymnázium, Bučovice, Součkova 500, 685 01 Bučovice 

 
Abstrakt: Příspěvek  pojednává o e-learningovém kurzu s názvem Úvod do planimetrie. 
Kurz typu tzv. blended learning (tj. e-learning za přítomnosti vyučujícího jako koordinátora a 
rádce) absolvovali studenti prvního ročníku gymnázia v celkovém počtu čtyř vyučovacích 
hodin. Kurz je spouštěn v prostředí Moodle a k jeho tvorbě byl využit autorský systém 
ProAuthor a program Geogebra. 
 

Klíčová slova:  e – learning,  planimetrie,  Geogebra,  Moodle,  ProAuthor 

 

 

The application of e – learning in plane geometry.  

 

Abstract: The paper is about the application of e-learning in teaching of plane geometry. The 
type of this course is blended learning  (i.e. e-learning with a teacher as coordinator and 
mentor). The course is intended for student of first class our school . The course is running in 
Moodle and it is made in ProAuthor and Geogebra.  
 

Key words:  e – learning,  planimetry,  plane geometry,  Geogebra,  Moodle,  ProAuthor 

 

ON-LINE KURZ ÚVOD DO PLANIMETRIE   

(ČÁST PROJEKTU EU MOODLE OBRAZÁRNA) 

Jako každým rokem si studenti prvního ročníku našeho gymnázia musí oprášit své znalosti 
z planimetrie (tj. geometrie v rovině) , které se naučili na základní škole.  

Tento rok jsme na to šli jinak, a to prostřednictvím on-line kurzu.   

Na naší škole probíhá projekt EU – Moodle obrazárna.  Cílem projektu je  zpřístupnit přes  síť 
školy prostřednictvím  prostředí Moodle  výuková CD a DVD , které učitelé používají  nejen 
ke své přípravě, ale i ve výuce.  Obrazy těchto nosičů jsou k dispozici na síti, proto již není 
potřeba je nosit do výuky sebou a není potřeba přemýšlet, kde se daný nosič nachází popř. 
kdo jej má půjčený … .  
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Prostředí Moodle  však neslouží pouze jako knihovna  obrazů výše zmíněných nosičů, ale je 
možné v tomto prostředí  vytvářet  i výukové materiály či  testy a  vše  dát k dispozici po 
vzdělání toužícím studentům.  V tomto prostředí byl  zpřístupněn i on-line kurz Úvod do 
planimetrie.  

Kurz   trval celkem  4 vyučovací hodiny.  Studenti se sešli v počítačové učebně.  K dispozici 
bylo 23 počítačů,  tedy někteří studenti seděli po dvou, což však nebylo na škodu vzhledem 
k žádané spolupráci.   

Kurz byl vytvořen  v programu ProAuthor  (http://athena.zcu.cz/ProAuthor/index.php), hlavní 
výhodou programu je,  že není nutné starat se o to, kam který obrázek či přikládaný soubor 
uložit. Program si vše hlídá sám.  Je možné se tak věnovat pouze tvorbě vlastního textu.  

Práce s programem ProAuthor   začíná vytvořením  osnovy učebních celků kapitol 
a podkapitol. Každá kapitola,  podkapitola i každý učební text  začíná možností zadat cíle 
daného celku a úvodní slovo pro studenta.   Jsou zde i další kolonky, které mohou být 
vyplněny, ale pro účel kurzu nebyly potřeba.   

Po vytvoření osnovy  začíná vlastní naplňování  kapitol.  Kapitoly  mohou být sestaveny 
z učebních článků, testů, autotestů, úkolů, cvičení, diskusí a anket.   

V kurzu jsou použity studijní články a autotesty.  

Vlastní  učební text je vytvořen na základě  učebnice Planimetrie z  nakladatelství Prometheus 
[1] a učebnice Planimetrie [2]. Obě učebnice jsou uvedeny v kurzu  v seznamu použité 
literatury.  

Obrazovka studijního článku je rozdělena na dva rámce. Rámec vlevo obsahuje obrázky 
patřící k danému textu. Obrázky jsou očíslovány a patřičné číslo je umístěné u textu v druhém 
rámci, ke kterému se obrázek vztahuje. Kliknutím na toto číslo se aktivuje obrázek v levém 
rámu. Mezi obrázky jde přepínat i přímo na panelu čísel v levém rámu (viz. Obr.5.).  

Kromě obrázků, jsou v textu odkazy (obvykle značeno „klikni“) na interaktivními aplety. 
Obrázky i interaktivní aplety jsem vytvářeny v programu Geogebra.  

Program Geogebra je programem dynamické geometrie, který je  k dispozici zdarma na 
http://www.geogebra.org/cms/ .   Programy dynamické geometrie spočívají v možnosti 
vytváření interaktivních geometrických obrazců.  Na pracovní plochu rýsujeme jako na papír, 
za pomoci kružítka a pravítka.  Po nakreslení nezůstává obrázek statický, ale body lze 
pohybovat a tím měnit nejen jejich polohu, ale i polohu všech objektů na nich vázaných.   

Obrázky byly ukládány ve formátu .png .  Interaktivní aplety jsou ukládány ve formátu .html. 
K jejich spuštění je nutné mít internetový prohlížeč a nainstalovaný program Java.   

Sestavení kurzu trvalo cca 40 hodin čistého času.  Je v něm přes 100 obrázků a více než 20 
apletů.  

Z programu ProAuthor  byl kurz exportován do souboru  s příponou  .zip, který je určen pro 
prostředí Moodle jako tzv. obnovovací soubor.   Po spuštění prostředí Moodle se založí 
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v tomto prostředí  nový kurz a pomocí možnosti „obnovit“  se nahraje výše vytvořený 
zazipovaný soubor.  Nově vytvořený kurz se zaplní z tohoto souboru a kurz je hotov.   

Pokud  potřebuji text kurzu upravit, nejde tak v prostředí Moodle, ale je nutné opravu provést 
ve zdrojovém souboru programu ProAuthor a pak znovu provést export do Moodle 
a v prostředí Moodle  kurz opět obnovit.    

Vlastní kurz probíhal následovně: 

Každý student obdržel přihlašovací jméno a heslo od správce sítě.  Po přihlášení do systému 
studenti našli kurz s názvem  „Úvod do planimetrie“ .  Následovala fáze popisu  ovládání 
kurzu a poté již mohli začít s vlastním kurzem.    

Po celou dobu kurzu byl k dispozici učitel, který mohl zodpovídat dotazy studentů. Odborně 
se této formě studia říká „blended learning“.  

Myslím si, že tato forma studia nečinila studentům žádné potíže a byla pro ně oživením běžné 
výuky.   

            

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:  
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Obr.2: Úvodní strana kurzu obsahuje úvodní slovo pro studenty a cíle. 

 

Obr. 3:  Osnova studijních materiálů.  
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Obr. 4 :  Úvodní strana studijních materiálů.  

 

 

Obr.5:  učební text TROJÚHELNÍK 
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Obr. 6:  Úvodní obrazovka k zahájení autotestu. 

 

 

Obr. 7:  Přehled studentů, kteří spustili autotest 
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Obr. 8:  Náhled spuštěného testu č.1. 

 

 

Obr. 9 :  Odkaz na interaktivní aplet. 
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Obr. 10 :  Aplet pro přehrání konstrukce pravidelného šestiúhelniku. 

 

Několik fotek z průběhu kurzu:  
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POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ 
GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH 
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Abstrakt: Předkládaný příspěvek se zabývá tvorbou grafů některých funkcí dvou 
proměnných. Porovnává (ne)výhody jednotlivých alternativ, jimiž jsou a) již 
hotové programy, či aplety, které je možné stáhnout z internetu, případně přímo 
interaktivně použít, b) komerční software jako např. Mathematica a c) běžně 
dostupný Excel. Vše je demonstrováno na příkladech konkrétních grafů. 
 
Klíčová slova: funkce dvou proměnných, graf, Excel, Mathematica, aplety 
 
 

Graphs of the functions of two variables –  
Comparison of several SW. 

 
Abstract: The paper deals with creation of graphs of several functions of two 
variables. It also compares (dis)advantages of several alternatives like a) programs 
or applets one can download from the internet or simply use them interactively, 
b) commercial software e.g. Mathematica and c) MS Excel. The comparison is 
demonstrated by use of graphs of functions of two variables. 
 
Key words: function of two variables, graph, Excel, Mathematica, applets 
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1. Úvod 

 
Využití počítače ve výuce se stává běžnou věcí. Snad každá učebna je vybavena počítačem a 
dataprojektorem. Stále častěji se vyskytuje technické vybavení Smart, buď jako tabule 
SmartBoard, nebo dotekový monitor SmartScreen. 
O využití výpočetní techniky tedy již nerozhoduje technické vybavení, ale stává se záležitostí 
učitele. Otázkou se pak stává, chce-li počítač použít pouze vyučující pro demonstraci, nebo 
má-li být nástrojem v rukou každého studenta. 
I když dnes má již téměř každý student svůj notebook (nebo je možné mít hodinu matematiky 
v počítačové učebně tak, aby každý student mohl pracovat samostatně na počítači), přece se 
využití počítače ve výuce matematiky omezuje spíš jen na přednášejícího. Ten ho pak využívá 
od pouhé prezentace „statických“ slidů až k interaktivním zobrazováním a výpočtům. Takové 
využití závisí nejen od možností a schopností vyučujícího, ale i od dostupnosti softwaru. 
Podívejme se na několik možností jak interaktivně zobrazit graf funkce dvou proměnných. 
(O grafech funkce jedné proměnné pojednává např. [1]). Můžeme použít: 
– na internetu volně dostupné programy nebo aplety 
– komerční software (Matlab, Mathematica, …) 
– běžně dostupný Excel 
 
2. Volně přístupné programy a aplety 
 
Z volně šířených programů můžeme použít třeba Math3D z ČVUT Brno 
(http://mathonline.fme.vutbr.cz/) 
 

 
Obr.1 
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Na Obr.1 je znázorněný graf rotačního paraboloidu 
44

22 yxz += . 

V programu Math3D je možné obrázek otáčet i posouvat. 
 
Nemůžeme-li z jakýchkoli důvodů instalovat SW na daném počítači, můžeme použít aplety, 
které nevyžadují instalaci, ale zobrazují graf přímo; např. Online 3-D Function Grapher 
(http://www.livephysics.com/ptools/online-3d-function-grapher.php). 
 
Výhodou je, že všechno je již připraveno. Nevýhodou zase to, že aplety je potřeba vyhledat a 
vyučujícímu nemusí „sedět“. 
 
 
3. Mathematica 
 
Rozhodneme-li se pro komerční software (Matlab, Mathematica, …), máme možnost 
naprogramovat si to, co potřebujeme podle svých požadavků. Nevýhodou je pořizovací cena. 
Licenci může naštěstí obstarat univerzita, a to i pro studenty. Pokud chceme program pouze 
pro demonstrační účely, v případě SW Mathematica stačí pro cílovou skupinu jen 
Mathematica Player, který je zdarma. 
 
Uživatel ovšem musí umět v daném prostředí programovat. To může studenty odradit od 
případného zájmu vyzkoušet si udělat něco podobného tomu, co viděli na přednášce. 
 
Zobrazit graf funkce, ve kterém je možné měnit parametry je záležitostí několika málo 
příkazů. Intuitivní ovládání a přehledný výstup pomůže studentovi pochopit probíranou 
tematiku. 
 

a1

0
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2

b1

0

b2

2

p -1 1

 
Obr.2 

64



 
Na Obr.2 vidíme, jak docela krátký programový kód umožňuje vykreslit grafy funkcí jak 

eliptického, tak hyperbolického paraboloidu, tedy 2
2

2
1

2
2

2
1 )()(

b
by

a
axz −

±
−

= . 

Příkaz Plot3D (s příslušnými parametry) kreslí graf zadané funkce a příkaz Manipulate se 
postará o interaktivitu: 
 

Manipulate[ 
Plot3D[(x–a1)^2/a2)^2+p*(y–b1)^2/b2)^2,{x,-5,5},{y,-5,5},PlotRange→Automatic], 
{{a1,0},–5,5},{{a2,2},1,5},{{b1,0},–5,5},{{b2,2},1,5},{p,{–1,1}}] 

 
Znaménko + nebo – (má-li být zobrazen graf paraboloidu eliptického nebo hyperbolického) a 
taky parametry a1, a2, b1, b2 může uživatel libovolně měnit a sledovat, jak se změna projeví 
na grafu funkce. 
 
 
4. Excel 
 
V Excelu je situace podobná jako v případě komerčního software. Rozdíl je v tom, že Excel je 
běžně dostupný a velká část studentů se se základy Excelu obeznámila již na nižších stupních 
školního vzdělávání a často i v prvním ročníku VŠ studia. 
 
A tak v podstatě každý student může s minimem námahy sám vytvořit interaktivní graf 
libovolné funkce dvou proměnných. 
 

 
Obr.3 
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Na Obr.3 vidíme opět graf funkce 
44

22 yxz += . Interaktivita je zde zajištěna pomocí 

posuvníků a přepínače, pomocí kterých je možné opět grafy funkcí jak eliptického, tak 

hyperbolického paraboloidu, tedy 2
2

2
1

2
2

2
1 )()(

b
by

a
axz −

±
−

= . Uživatel tak nemusí zadávat 

údaje z klávesnice; stačí mu klikání myší. 
 
Posuvníky vložíme pomocí: Vývojář → Ovládací prvky → Vložit → Posuvník 
Přepínače vložíme podobně: Vývojář → Ovládací prvky → Vložit → Přepínač 
 
Vzhledem k tomu, že minimální hodnota na posuvníku je 0 a minimální přírůstek je 1, 
musíme tyto hodnoty přetransformovat na hodnoty, které potřebujeme pro příslušný parametr. 
Protože výstupní hodnota posuvníku je propojená se zvolenou buňkou, stačí, aby se 
transformovala hodnota v této buňce. 
 
Chceme-li transformovat interval <A, B> na interval <a, b> se stejným počtem dělení, tak pro 
hodnotu h z intervalu <a, b> platí: 
 

AB
AbaBH

AB
abh

−
−

+⋅
−
−

= , po úpravě:   
AB

AbaBabHh
−

−+−⋅
=

)(  

 
kde H je hodnota z intervalu <A, B>, tedy hodnota z posuvníku. 
 
Například: chceme-li, aby se hodnota některého parametru pohybovala v intervalu <–5, 5> 
s krokem 0.1, tak nastavíme hodnoty posuvníku (H) od 0 do 100 a transformujeme je na nové 

hodnoty 
0100

5.0100.5
0100
)5(5

−
−−

+⋅
−
−−

= Hh ,   tedy 51.0 −= Hh  

 
Podobně přepínače mají pouze hodnoty, kterými jsou přirozená čísla (je-li zaškrtnutý n-tý 
přepínač, nastaví se hodnota v příslušné buňce, se kterou je propojený na n). 
Chceme-li tedy měnit znaménko +,–, musíme transformovat hodnoty 1, 2 na hodnoty +1, –1. 
To opět snadno uděláme lineární transformací 32 +−= Hh , kde H je hodnota přepínače (tedy 
1 nebo 2) a h je pak požadované znaménko. 
 

[1] Fajkus M.: Využití výpočetní techniky pro zobrazení grafů funkcí, Sborník příspěvků část 1 
– matematika; 7. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických; Brno 
2011 
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POPULARIZACE LINEÁRNÍ ALGEBRY  
PRO INFORMATICKÉ OBORY 

 
Věra Ferdiánová 

Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta,  

Ostravská univerzitě v Ostravě 

 
Abstrakt: Cílem článku je představit ucelený soubor animací Algebra s Helgou, které jsou 
určeny pro studenty bakalářských oborů. Tito studenti mají povinný předmět Základy lineární 
algebry, který je pro ně obtížný, neboť se setkávají s větší abstrakcí než na střední škole. 
Článek obsahuje taktéž postup jak tyto animace vytvořit s minimální programovací 
dovedností. 
 
Klíčová slova:Animace, základy lineární algebry 
 

Popularization of linear algebra for informatics 
 

Abstract: The aim of the paper is to present a series of animations Algebra with Helga 
designed for bachelor students. These students have a compulsory course Basics of linear 
algebra, which is difficult for them because it is more abstract than high school courses. This 
paper also shows how to create such animations with minimal programming skills. 
 
Keywords: Animation, basic oflinear algebra 
 

Úvod 

Jedna ze základních zásad didaktiky je zásada názornosti. Názornost ve výuce je jedna 
z nejstarších didaktických zásad, o které můžeme nalézt již první zmínku v díle Nova 
Didactica od německého didaktika Wolfganga Ratkeho. Studenti mají o dané látce představu, 
kterou je třeba vědecky uchopit tak, aby probíraný problém studenti pochopili. Student 
získává přes 80% informací zrakem, 12% sluchem, 5% hmatem, 3% ostatními smysly. 
Nezapomínejme, že výuka by neměla směřovat pouze k této zásadě. 
 

1. Motivace 

Každý učitel se snaží koncipovat svojí výuku tak, aby obsahovala všechny didaktické zásady. 
Na vysokých školách studenti matematiky, technických a příbuzných oborů mají v prvním 
ročníku svého studia na většině škol povinný předmět Základy lineární algebry. Matematici a 
studenti dvouoborového studia v kombinaci s matematikou mají povinně základy lineární 
algebry ve dvou semestrech, kde jsou základy probrány důkladně. Při akreditaci nových 
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studijních oborů bylo potřeba vytvořit nový předmět, který by obsahově vyhovoval pro 
studenty Aplikované informatiky a Investičního poradenství. Bohužel tyto předměty nejsou 
u studentů ve velké oblibě, neboť oproti střední škole se poprvé setkávají poměrně 
s abstraktními pojmy. Obě verze předmětu, přitom obsahují názornou aplikaci teorie 
v přírodovědných oborech.  
 

 

Tab. 1 Složení studentů dle oborů na předmětech SLAG1 a LIAGL (AMB‐ Aplikovaná matematika, AMEB‐Aplikovaná 
matematika v ekonomii, IB‐Informatika, DO‐ Dvouoborové studium s matematikou, AIB‐ Aplikovaná informatika, IPB‐ 
Investiční poradenství) 

Letošní semestr (AR ZS 2011/2012) nastala menší změna, protože byl vytvořen soubor 
animací usnadňující pochopení probíranou látku. Animace jsou na tyto témata: základní 
operace na maticích, řešení lineárních soustav, inverzní matice,determinant, lineární 
zobrazení, vlastní čísla, bilineární a kvadratické formy. Pracovní název souboru je Algebra 
s Helgou, neboť Helga zvídává studentka, doplňuje animaci o komentáře a otázky k danému 
tématu. Helga se snaží přidat lidský pohled na věc. 
 

2. Výběr nástroje 

Na začátku byla myšlenka, otázkou ovšem nastalo jak tuto ideu zrealizovat do multimediální 
podoby. Existuje na trhu několik možných prostředků, my jsme se rozhodovali mezi těmito  

• FlashMacromedia, 
• TeX, 
• PowerPoint. 

Flash je výborný nástroj pro tvorbu animací, předpokládá se ovšem, že uživatel bude mít 
určité programovací a grafické znalosti. Přičemž výsledek je multimediálního charakteru. 
Kompatibilita je výborná, neboť umožňuje převést výslednou animaci ve formě videa. 
Nevýhodou ovšem je matematický text, který se tvoří velmi obtížně. 
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TeX je sazební jazyk prioritně určený pro tvorbu matematických textů. Výstupem dokumentu 
je formát pdf, standardem je, že tento formát je určený pro tisk. Ovšem TeX umožňuje tvorbu 
i multimediálních prezentací. Znalost jazyka musí být na vysoké úrovni. 

PowerPoint byl vytvořen pro tvorbu multimediálních prezentací. Je to jednoduchý nástroj, 
který umožňuje na intuitivní úrovni tvořit prezentace. Má podporu sazení matematických 
vzorců, umožňuje v menší míře různé druhy animací. Problémy nastávají s kompatibilitou pro 
různé uživatele. 

Při finálním rozhodování nakonec zvítězil PowerPoint, neboť na animacích se podílel 
i student druhého ročníku bakalářského studia. Na trhu se objevil nový balík MS Office 2010, 
který přinesl velmi obohacený a vylepšený PowerPoint. 
 

3. Tvorba animace v PowerPoint 2010 

Nyní již máme vybraný nástroj a myšlenku v hlavě. Protože vytváříme animaci, je vhodné si 
vytvořit dopředu stanovený scénář, podle kterého se budeme částečně řídit. Uvedeme, zde 
příklad scénáře, který jsme použili pro animaci násobení dvou matici. 

1. Definice násobení dvou matic. 
2. Zadání vzorového příkladu.  
3. Počátek řešení. 
4. Zobrazení matice A a matice B. 
5. Helga: “Můžeme násobit tyto matice?“ 
6. Helga: “Můžeme, matice jsou typu…….“  
7. Helga: “Jaká bude výsledná velikost matice?“ 
8. Helga: „Výsledná matice bude typu…“. 
9. Počátek animace násobení dvou matic. 

a. Označí se řádek a příslušný sloupec. 
b. Ve výsledné matici se objeví výsledek. 
c. Přesun v matici B na nový sloupec. 

10.  Pokud řádek není poslední v matici A, pak přesun v matici A na další řádek a zpět 
krok 9. 

11. Konec animace. 

Vidíme, že scénář i pro jednoduchý případ je velmi náročný, ale každému tvůrci velmi dobře 
pomůže se orientovat ve své animaci. Na obr. 1 můžeme vidět, realizovanou animaci pro 
násobení matic. 
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Obr. 1 Připravená animace v PowerPointu 2010 

Nyní se podrobněji zaměříme na to, jak vytvořit animaci pro násobení dvou matice typu (2,2), 
kurzívou budou označeny příkazy nebo tlačítka v PowerPointu 2010. Pokud budeme 
přiřazovat daným objektům animaci, vždy nastavíme začátek na hodnotu Po předchozím. 

1. Vložíme Nový snímek do prezentace. 
2. Klikneme na záložku Vložení a vložíme matice přes Rovnice  Matice  Prázdná 

matice se závorkami. Při vyplňování jednotlivých hodnot v matici, si dáme pozor na 
pořadí. 

3. Přes stejné záložky vložíme samostatně znak pro „=“ a výslednou matici. 
 

 
 

Obr. 2 Vložení matice do prezentace 
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4. Mimo matici vložíme jednotlivé hodnoty výsledné matice a prvky výsledné matice 
přebarvíme na bílou barvu. 

5. Do výsledné matice přesuneme výsledné hodnoty. 
 

 

Obr. 3 Přebarvení prvků matice 

6. Vytvoříme pomocí KresleníOvál (bez výplně, modrá barva) a Ovál (bez výplně, 
červená barva). A přebarvíme dané prvky výsledné matice, viz obr.3-4. 
 

 

Obr. 4 Vytvoření všech objektů scény 

 
7. Klikneme na součin matic a záložkuAnimace Přidat animaci Další úvodní 

efekty Padání, položku začátek nastavme Po předchozím. Tímto jsme přidali 
animaci pro zadání příkladu. 

8. Klikneme na „=“ a přidáme libovolnou Úvodní animaci. 
9. Klikneme na výslednou matici obsahující bílé hodnoty a přidáme libovolnou Úvodní 

animaci. 
 

 

Obr. 5 Vytvoření animace pro posun červeného oválu na druhý sloupec. 

 
10. Objektu Modrý ovál, přiřadíme animaci Kolo. Objektu Červený ovál, přidáme animaci 

Kolo.  
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11. Pro objekt , využijeme nástroje Kopírovat animaci.  Klikneme na zadání, poté 

použijeme Kopírovat animaci a klikneme na objekt  . 
12. Objektu Červený ovál přidáme pomocí Přidat animaci, Čáry. Upravíme myší trasu na 

druhý sloupec. 
13. Opakujeme bod 11. pro objekt . 
14. Objektu Modrý ovál přidáme pomocí Přidat animaci, Čáry. Upravíme myší na druhý 

řádek. Stejnou animaci přidáme, objektu Červený ovál a trasu nastavíme na první 
sloupec. 

15. Opakujeme bod 11. pro objekt . 
16. Opakujeme bod 12. pro Červený ovál. 
17. Opakujeme bod 11. pro objekt . 
18. Výslednou animaci pak uložíme jako formát wmv. Upozorňujeme, že ukládání do formátu 

wmv může trvat i několik minut dle složitosti animace. 
 

 

Obr. 6 Zobrazení všech animací 

Hotovou animaci i video s tvorbou si můžeme prohlédnout na webových stránkách Matika 
fajna pod názvem Ukázková tvorba animací. Tyto postupy jsou velmi nenáročné a umožňují 
tvorbu animací i vyučujícímu, který má nulové znalosti z programování. Takto může i 
středoškolský učitel vytvořit animace pro výuku např. algebraických výrazů, kombinatoriky, 
planimetrie, analytické geometrie atd. 
 

4. Obsah animací 
• Základní operace na maticích: Materiál obsahuje názornou ukázku konkrétních 

příkladů pro sčítání a násobení dvou matic, transponaci matice. Součástí každého 
příkladu je obecný vzorec. U transponace je na závěr ukázán důkaz věty o součinu 
dvou transpovaných matic. 

• Řešení lineárních soustav:  Na speciálním příkladu z praxe jsou ukázány metody pro 
řešení soustav lineárních rovnic o více neznámých. 

• Inverzní matice: Obsahuje důkaz věty o součinu dvou inverzních matic. 
• Determinant: Názorně je na konkrétních případech ukázán výpočet determinantu 

pomocí Sarrusova pravidla a Laplaceova rozvoje. 
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• Lineární zobrazení: Obsahuje příklady o důkazech, zda daný předpis je lineárním 
zobrazením. Taktéž je pro studenty ukázána grafická podoba příkladu.  

• Vlastní čísla: Ukázka výpočtu vlastní matice, polynomu a čísla. 
• Bilineární a kvadratické formy: Vytvoření matice formy a nalezení příslušné polární 

báze. 
 

5. Výsledky 

Tyto animace jsme dali studentům předmětu SLAG1 k dispozici. Dostala se nám odezva, že 
studenti je využívají jako doplňkové materiály. Hlavně v případě pokud chyběli na cvičení. 
Velmi dobrá odezva byla i od studentů distanční formy studia, kteří většinu látky studují 
formou samostudia. Z hlediska vyučujícího se snížil počet konzultací, studenti nyní se 
většinou chodí dotazovat jen na náročnější látku a důkazy ke větám. Ke konci semestru bude 
provedena analýza, zda úspěšnost absolvování předmětu byla zvýšena. Animace jsou volně 
dostupné z adresy http://katedry.osu.cz/kma/matfajna/  ve formátu videa wmv. 
 

Závěr 

Byl vytvořen soubor animací Algebra s Helgou, které napomáhají studentům při pochopení a 
procvičení látky. Zaměřili jsme se na základy lineární algebry, protože většina dostupných 
materiálu je orientována spíše na matematickou analýzu a geometrii. Zpětná odezva od 
studentů byla kladná, a proto v tvorbě animací budeme dále pokračovat. 
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PŘEHLED O VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TECHNIKY  
V HODINÁCH MATEMATIKY NA NĚMECKÝCH 

GYMNÁZIÍCH 
 

Jan Fiala 

Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec 

 
Abstrakt: Článek si klade za cíl informovat o aktuálním postavení počítačů ve výuce 
matematiky v Německu a poskytnout českým učitelům inspiraci pro přípravu vlastní 
počítačem podporované výuky matematiky. Příspěvek nejdříve podává stručný přehled 
o výuce matematiky v Německu. Hlavní část obsahuje výčet nejužívanějšího matematického 
software a jeho možné didaktické využití ve vybraných oblastech školské matematiky. 
Zvláštní pozornost je věnována dynamickým geometrickým systémům (DGS), systémům 
počítačové algebry (CAS) a dalšímu výukovému matematickému software. V závěru 
příspěvku jsou uvedena některá doporučení k využívání internetu ve výuce matematiky na 
německých školách.    
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A survey of the utilization of computer technology  
in mathematics lessons at German grammar schools 

 
Abstract: This survey article sets itself the task of informing about the up-to-date position of 
computers in mathematics teaching in Germany and inspiring Czech teachers to the 
preparation of their own computer-aided mathematics classes. 
At first the paper briefly surveys mathematics instruction in Germany. The main part contains 
the enumeration of the most frequently used mathematical software and its potential didactic 
usage in the select areas of school mathematics. Special attention is paid to dynamic geometry 
systems (DGS), computer algebra systems (CAS) and other educational mathematical 
software. At the conclusion this paper lists some recommendations to the use of the internet 
during mathematics classes at schools. 
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Úvod 

Na německých školách zajišťujících všeobecné vzdělávání na sekundárním vzdělávacím 
stupni je výuce matematiky věnována velká pozornost, neboť se ukazuje, že úspěšnost žáků 
v matematice má prokazatelně pozitivní vliv na zvyšování úspěšnosti například ve fyzice, 
chemii, biologii i informatice, které aparát matematiky - často nezastupitelně - využívají. Také 
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proto je matematika v Německu povinný vyučovací předmět s jednou z největších 
hodinových dotací. Významnou roli ve výuce matematiky začínají u některých učebních 
obsahů hrát počítače s vhodným matematickým softwarem. 

 
Výuka matematiky v Německu 

Podporu výuky matematiky v Německu vyjadřuje mimo jiné výše hodinové dotace, která 
je na gymnáziích 24 hodin za dobu studia v prvních šesti letech 8-letého cyklu, tj. od 5. do 10. 
třídy. To je stejně jako například v němčině (mateřském jazyce) a jen o jednu hodinu méně, 
než je počet hodin pro všechny přírodní vědy dohromady.  

Výuka matematiky na německých gymnáziích probíhá obdobnou formou jako  
na českých gymnáziích a je velkou měrou zaměřena na rozvoj tvořivosti, představivosti, 
zvyšování sebedůvěry žáků, jejich iniciativy při vyučování, rozvoj pracovitosti  
a vyjadřovacích schopností. Výuka je výrazně orientována na spojení školy se životem, teorie 
je vždy spojena s praxí. V matematice se žáci vzdělávají ve všech základních matematických 
disciplínách. Rámcově učivo matematiky shrnují standardy pro matematiku na gymnáziích 
([3]) spolu se specifickými doporučeními k jednotlivým ročníkům, včetně doporučení 
k zařazení „nových technologií“ do výuky matematiky. Již v páté a šesté třídě je za hlavní cíl 
všech matematických aktivit pokládána schopnost řešit problémy. „Když budou mít 
problémové situace pro žáky význam a budou opakovaně ve vztahu k jejich prostředí, bude 
matematika pro ně relevantní. Když žáci při řešení problémů zažijí úspěchy, poroste jejich 
jistota a schopnost matematicky komunikovat. Matematicky komunikovat vyžaduje, aby byli 
žáci zapojeni do aktivního dění ve výuce. Společné objevování, zkoumání, popisy 
a vysvětlování matematických představ podporují komunikaci a kooperaci. Naučí se při tom, 
že matematika není jen učení se nazpaměť definicím, pravidlům a postupům, ale že 
matematika má smysl a je logická.“ ([3]) Podobné jsou cíle i v 7. a 8. třídě, řešené problémy 
mají ale již komplexnější povahu, často jde o problémy matematické jako například 
v geometrii. Žáci nacvičují jednoduché zdůvodňování a základní struktury důkazů, rozšiřují 
svůj slovník odborné matematiky. V 7. a 8. třídě se objeví také pojem funkce. Výuka 
matematiky ve třídách 9 a 10 je ve znaku narůstajícího samostatného a uvědomělého učení 
žáků. Řešení problémů zahrnuje úlohy i z jiných oborů. Na významu nabývá „metoda 
modelování“. Pro výuku matematiky v Kursstufe (11. a 12. třída) je typická vědecká orientace 
a zprostředkování všeobecných znalostí potřebných pro studium na vysoké škole. Žáci 
samostatně zpracovávají část učiva z dostupné literatury, zařazováno je často projektové 
vyučování. Prezentace matematických obsahů žáky postupně dosahuje vysoké odborné 
úrovně. 
 
Didaktická technika ve vyučování matematice 

Z didaktické techniky se v Německu ve výuce matematiky na sekundárním stupni škol 
využívají stolní počítače, notebooky a stále častěji netbooky, nástěnné tabule, smartboardy, 
dataprojektory, diaprojektory, epidiaskopy, zpětné projektory (projekce učebních obsahů), 
videopřehrávače (promítání výukových a populárně naučných filmů), početní a grafické 
kalkulátory, internet, výukové programy (programy tabulkových kalkulátorů, systémů 
počítačové algebry, dynamický geometrický software aj.) apod. Jsou využívány především 
jako prostředek znázornění objektů, jevů a procesů, například statických a dynamických 
objektů, konečné a fázové kresby, pro prezentaci poznatků, grafů, schémat apod. Více autorů 
shodně zdůrazňuje střídmé zařazení jednotlivých druhů didaktické techniky do výuky 
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matematiky, důležitost metodicko-didaktické přípravy na takovou hodinu i zásadní význam 
„klasických“ učebních pomůcek (tužka, pravítko, kružítko, tabule aj.) pro učení se žáků. 
Výpočetní technika ve výuce matematiky 

Výpočetní technika získává celosvětově stále širší okruh příznivců mezi učiteli i žáky. 
Zvýšený požadavek na její využití ve vyučování matematice na německých školách 
koresponduje s již delší dobu probíhajícími inovacemi výuky matematiky v Německu. (viz 
například projekt SINUS, http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/startseite.html)  Ukazuje se, že 
zvláště v matematické výuce může digitální výukový materiál velmi dobře (někdy zcela 
nezastupitelně) posloužit jako prostředek k efektivnějšímu dosažení výukových cílů. Podle P. 
BIEMANSe ([2]; s. 3) by měly počítače přinést do výuky modernizaci, flexibilizaci 
vyučování, umožnit individualizaci, aktivizaci a prohloubení nabývaných znalostí 
a dovedností. V Německu již delší dobu probíhá živá diskuse o možném využití počítačů ve 
výuce matematiky a není jejich postavení ve výuce matematiky vždy stejně chápáno. Teprve 
v poslední době se objevilo několik kvalitních publikací k tomuto tématu, jako například 
úspěšná publikace autorů H.-G. WEIGAND a T. WETH (2002). Ti v úvodu představují svou 
centrální tezi, totiž že „…počítač navazuje na dlouhý řetězec matematických nástrojů jako 
číselných soustav, abaku, počítacích strojů a kapesních kalkulátorů a podporuje a často 
teprve umožňuje rozvoj matematických způsobů myšlení a práce…“. ([8]; 1, překlad JF) 
Podstatný odhad provádí stejní autoři, totiž že využití počítačů ve výuce matematiky nebude 
znamenat „žádné revoluční změny ohledně cílů a obsahů výuky matematiky“ a dodávají, že 
„změny lze očekávat především v metodách vyučování a učení se matematice“. ([8]; 21) 
Pozornost se musí podle nich zaměřit na hledání vhodného „znázornění, tj. hledání vhodného 
přístupu k řešení problému, matematizaci a modelování v různých druzích znázornění 
a interpretaci, tzn. vztažení řešení (výsledku, pozn. JF) na výchozí situaci a postup řešení…“ 
([8]; 25) Tím „správným přístupem k řešení problému, matematizaci a modelování“ jsou 
podle  H.-G. WEIGANDa a Th. WETHa možnosti nových technologií spočívající v „nové 
nebo jiné možnosti ikonické nebo symbolické práce s matematickými symboly, grafy, 
diagramy a geometrickými konstrukcemi“, zvláště při výstavbě základních představ 
o pojmech a procesech. Například v oblasti čísel by měl počítač podporovat porozumění 
pojmu čísla a objevování matematických zákonitostí a vztahů. ([8]; 32f)  

Zatímco se dříve vnímaly počítače jen jako prostředky rychlých a pomocí nich snadno 
proveditelných složitých výpočtů, přesunula se jejich role ve výuce matematiky v převážné 
většině ke zprostředkování multidimenzionálních dat. A. SCHREIBER ([7]) rozlišuje tři 
možné role počítače ve výuce matematiky: „1. počítač jako předmět výuky, 2. počítač jako 
učební a informační médium, 3. počítač jako nástroj“. První případ, ač se jedná o méně 
významnou roli, znamená vytvořit vůbec předpoklady pro využití počítačů ve výuce; tj. 
seznámit žáky s principy fungování, složení, ovládání, programování a jeho aplikačními 
možnostmi pro potřeby vědy, techniky apod. Nácvik podobných nutných dovedností by měl 
probíhat v hodinách informatiky, nikoliv v hodinách matematiky, které by se měly zaměřit 
především na smysluplné využití počítače při řešení matematických problémů, konkrétně pro 
rozvoj schopnosti matematizace, vytváření algoritmů, interpretaci řešení, numerické 
experimentování a práci s grafickými znázorněními. (Srv. [8]; 11) 

Počítač jako informační a učební médium znamená „prostředek, pomocí něhož jsou 
vyvolávány, podporovány, […] ulehčovány a kontrolovány procesy učení“, uvádí A. 
SCHREIBER ([7]). Počítač je tedy něco, co umožní navodit a realizovat podobné potřebné 
učební aktivity, jak je tomu například u učebnice, fólie, výukového filmu, fyzikálních modelů 
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nebo jiných pomůcek. Zde autor připomíná řadu výhod počítače jako učebního média vůči 
„klasickým médiím“: jsou flexibilněji použitelné, upravitelné a dostupné, často interaktivní, 
mnohé se zpětnou vazbou, jsou adaptibilní vzhledem k individualizaci a diferenciaci ve 
vzdělávání aj. 

Poslední role – počítač jako nástroj – znamená jeho využití jako pomůcky pro provádění 
různých praktických úkolů: zpracování textu, ukládání a správa dat, provádění výpočtů, práce 
v grafických editorech apod., v matematické výuce to pak znamená provádění numerických 
výpočtů, grafické znázorňování dat, symbolické výpočty, modelování, simulace, konstruování 
aj.   

Na sekundárních školách v Německu se výpočetní technika využívá buď přímo  
v hodinách matematiky, které se konají v počítačové učebně, nebo v řádném vyučování 
informatice, nebo ve volitelných hodinách matematiky či informatiky. Současná generace 
většiny žáků má i možnost využít počítač při samostatné práci doma. Začíná být běžnou 
skutečností, že škola zapůjčuje žákům přenosné počítače k využití v domácím prostředí. 
Standardně jsou na všech školách v Německu kromě počítačů využívány jak (klasické) 
kalkulátory, tak i  kalkulátory grafické. 

Je zřejmé, že výpočetní technika a software částečně nahradily klasické didaktické 
pomůcky a nabízejí nové možnosti v hodinách matematiky. Za nejvýznamnější formu využití 
výpočetní techniky v hodinách matematiky je považována dynamické vizualizace 
matematických učebních obsahů, kterou lze využít ve všech fázích výuky. Rizika dynamické 
vizualizace matematických učebních obsahů prostřednictvím „nových“ médií výstižně shrnuje 
například ELSCHENBROICH ([4]): „Dynamická vizualizace nabízí úžasné možnosti pro 
médii podporovanou výuku matematiky s aktivními žáky, která mnohé překážky […] 
zpřístupní pomocí vizualizačních prostředků […]. I když se bude (výuka, pozn. JF) 
podporovat vizualizací, musí (žáci, pozn. JF) také matematicky experimentovat, usuzovat, 
formulovat a zdůvodňovat. Je třeba mít předběžné znalosti, žák potřebuje pojmy a kontext. 
Dynamická vizualizace poskytuje pomoc, neodnímá žákům ale vlastní duševní činnost. 
Vizualizace otevírá možnosti […] Ne víc, ale také ne méně.“ 

Zařazení počítačů do výuky matematiky přináší například možnost zařadit vybrané učební 
obsahy dříve do výuky, jako například řešení rovnic na různých úrovních, modelování situací 
ze života nebo zjišťování hodnot extrémů a širší vizualizační možnosti. Rozvoj funkčních 
vztahů, vztahů mezi symbolickou, numerickou a grafickou rovinou problému. Zařazení 
počítače do výuky matematiky má zásadní význam také například ve fázi objevování. Podle 
H.-G. WEIGANDa a Th. WETHa může počítač pomoci ve fázi znázorňování, 
experimentování, ověřování získaných výsledků a při přeměně struktury popsaného 
problému. Počítač zde plní funkci pomocného prostředku k vytváření znázornění čísel, což 
umožní objevit vztahy, řídit se domnělými pravidelnostmi a získat rozdíly. Počítač je nástroj 
k rychlému provádění algoritmů, aritmetických a algebraických výpočtů, a tím vlastně nástroj 
k přezkoušení domněnek. (Srv. [8]; 56ff) Počítače ulehčují žákům řešení složitých kalkulů 
a soustředit se na matematizaci a interpretaci řešení. Na významu tak nabývají heuristické 
a experimentální postupy práce v hodinách matematiky. 

„Nové“ metody a postupy práce v hodinách matematiky spojené s využitím počítačové 
techniky evokují úvahy o změnách v sociálních formách při výuce. Podle dosavadních 
zkušeností je využití počítačů v matematické výuce spojeno s vyšší samostatností žáků při 
práci. „Počítač je katalyzátorem různých forem individualizované výuky, práce v párech 
a kooperativních forem práce […].“ ([8]; 34) Ukazuje se, že se posiluje i vlastní 
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zodpovědnost žáků. Přitom stejní autoři připouštějí, že nové výukové formy spojené 
s využitím počítačů ve výuce nemusí být lepší než tradiční výuka, připouštějí pouze šance na 
dosažení takové podoby výuky, která je více orientována na žáka. Zaváděním nových 
technologií (počítačů) do výuky získává nové funkce a role také učitel. Různí autoři se 
v zásadě shodují na roli učitele jako individuálního poradce a především koordinátora. Učitel 
by měl být schopen vést diskusi například při podrobné analýze modelu a navést žáky ke 
kritické interpretaci získaných dat při diskusi ve třídě, ke generování dalších otázek apod. 
V souvislosti s využitím počítačů ve výuce matematiky se zvyšuje význam plánování výuky. 

Počítačová technika se s vhodným matematickým software využívá na německých školách 
především v těchto oblastech matematického učiva: čísla (například přibližné hodnoty 
iracionálních čísel aj.), výrazy, práce s proměnnými (například výpočty užitím Heronova 
vzorce pro obsah trojúhelníka aj.), funkce (operativní práce s prototypy funkcí a jejich 
znázorněními, řešení problémů užitím funkcí, vytváření dynamiky geometrických vztahů, 
optimalizační úlohy, vytváření znázornění závislá na parametrech, identifikace křivek, funkce 
dvou proměnných aj.), rovnice (grafické znázornění řešení různých typů rovnic a jejich 
soustav aj.), základy diskrétní matematiky (posloupnosti a zkoumání jejich vlastností aj.), 
modelování a simulace dějů z běžného života, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 
apod. V oblasti geometrie má vhodný matematický software přispívat k podpoře a rozvoji 
znalostí pojmů a definic, vět a jejich důkazů, znalostí geometrických postupů a konstrukcí, 
rozvoji geometrického myšlení, schopnosti objevovat geometrické fenomény, schopnost 
verbalizovat a formalizovat geometrické obsahy a vztahy, schopnost řešit geometrické 
problémy, rozvíjet geometrickou představivost aj. Často plní počítač při výuce geometrie 
pouze roli demonstrační pod vedením učitele. Pro hlubší porozumění matematickým 
fenoménům velmi dobře slouží tzv. dynamické konstrukce, jejichž rizika byla již výše 
naznačena. (Srv. [8]; 156, 188) 

 
Typy výukových programů v hodinách matematiky 

Řada nakladatelství a různých firem se zaměřuje na tvorbu výukových materiálů v digitální 
formě. Jde především o výukové (většinou multimediální a interaktivní) programy, e-
learningové kurzy, testové programy, počítačové hry s matematickou tématikou, elektronické 
slovníky, lexikony, sbírky úloh (ze zájmové matematiky), sbírky vzorců, soubory 
s dynamickými objekty, např. JAVA applety (Applets für Mathematikunterricht, 
http://www.matlet.ch/new/?cmd=lstApplets&lang=de), videodokumenty (videoklipy, 
například na http://www.fb-web-tutor.com/mathematik-videos/index.php), prezentace apod., 
to vše ve formě CD-ROM, DVD, nebo ve verzi online na příslušných internetových 
stránkách.  

Problémem jak pro učitele (resp. rodiče), tak i pro žáka zůstává posouzení kvality 
a adekvátnosti využití konkrétního software, například na řešení daného problému. H.-G. 
WEIGAND a Th. WETH uvádějí, že intenzita a efekt nasazení různého druhu matematického 
software není v současnosti dostatečně empiricky prozkoumána, jen pomalu se začínají 
objevovat pokusy o srovnání jednotlivých produktů pro lepší orientaci rodičů a učitelů a že 
v této oblasti je ještě příliš mnoho nezodpovězených otázek. Vyslovují polemiku nad tím, 
které dovednosti by měly vůbec být ještě zvládány jen užitím papíru a tužky a které 
z dovedností se budou v budoucnosti zprostředkovávat výhradně počítačem. „Redukce 
rutinních dovedností ve výuce je žádoucí a zároveň nebezpečná, neboť výuka se tak stane sice 
technicky jednodušší, ale intelektuálně náročnější.“ ([8]; 35f) Vyslovují také obavu, že „hrozí 
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nebezpečí, že tyto změněné požadavky výuky na žáky povedou k přetěžování výkonnostně 
slabších žáků […]“. Dodejme, že ani metodika využívání jednotlivých typů výukových 
programů není v současnosti v odborné literatuře jednotně pojímána a pregnantně 
zformulována. Následující oddíly typu užívaného matematického software na německých 
školách neobsahují ucelené výčty, ale pouze vybrané významné zástupce. 
 
Dynamické geometrické systémy (DGS) a jeho zdroje na internetu 

Velmi často se v německých učebnicích matematiky (například v rámci tzv. Exkursion) 
objevují návrhy na využití počítačů při řešení učebních úloh, jako je tomu například 
v učebnici pro 2. ročník gymnázia ([1], s. 86f), kde se žáci učí pracovat s dynamickým 
geometrickým systémem. Je to významná skupina software, který se velmi často využívá 
v hodinách matematiky především na německých gymnáziích. Podle A. SCHREIBERa ([7]) 
se DGS vyznačují bezprostřední pohyblivostí objektů, efektivním prováděním konstrukcí 
užitím makra, animacemi, možností tisku apod., a tím podporují heuristickou práci 
a zkoumání a objevování žáků při učení. DGS umožňují přímé změny objektu pro 
experimentování. Díky DGS získají žáci snadnější přístup ke komplexním problémům. DGS 
poslouží především pro vytváření interaktivních pracovních listů pro žáky. Výhodou je také 
možný transfer vytvořených vizualizací do prostředí internetu. Významným zástupcem DGS 
je Cabri Géomètre I, II, jeden z historicky prvních systémů tohoto druhu. K dalším DGS patří 
například méně na školách užívaný shareware EUKLID DynaGeo (http://www.dynageo.de/), 
simulační program Dynasys (http://www.schule.de/bics/cif/physik/software/dynasys.htm), 
systém Cinderella (http://cinderella.de/), který podporuje ne-euklidovské geometrie, 
Geometer´s Sketchpad americké produkce (http://dynamicgeometry.com/), freeware Geonext 
(http://home.eduhi.at/teacher/alindner/geonext/geonext/index.htm), nebo stále populárnější 
GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/), Thales (www.klett.de), DGS se sbírkami úloh 
GEOCAD (www.cotec.de), Geonet (http://www.did.mat.uni-bayreuth.de/geonet/) aj. Již 
v nejnižších třídách základní školy se pro rozvoj geometrické představivosti a orientaci 
v prostoru využívá například program BAUWAS (http://www.bics.be.schule.de/son/ 
machmit/sw/bauwas/index.htm), ve kterém si žáci užitím nástroje „jeřáb“ postaví těleso podle 
předloženého plánu. Pro práci s geometrickými tělesy se používá například program 
Körpergeometrie (http://www.cornelsen.de/). Pro výuku deskriptivní geometrie je k dispozici 
například program PovRay. (www.povray.org)  

 
Systémy počítačové algebry (CAS) a jeho zdroje na internetu 
Další velkou skupinou software pro hodiny matematiky, kterou se zabývá řada 
středoškolských i vysokoškolských institucí, například na univerzitě v Kasselu (Fachgruppe 
für Computeralgebra, Kassel, http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/), jsou systémy 
počítačové algebry (Computer-Algebra-System – CAS), které slouží pro efektivní řešení 
mnohých matematických problémů prostřednictvím implementovaných mechanických 
výpočtů, algoritmů, jako například základní početní operace v číselných oborech, řešení 
kvadratických rovnic, derivace a integrace funkcí, součty řad, rozvoje Taylorova polynomu, 
řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, desetinný rozvoj čísla π  aj. Podle A. 
SCHREIBERa ([7]) je užití CAS ve výuce vhodné především s cílem rozvíjet u žáků 
induktivní postupy a heuristické strategie postavené na kombinování. Podstatnou výhodou je 
počítání se symboly, což ale vyžaduje přípravu žáků. H.-G. WEIGAND a Th. WETH 
považují software CAS především za „sbírku“ již známých postupů, soubor pravidel a obecně 
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zdroj vědění. Dodávají, že „použití CAS není možné bez schopnosti čtení a interpretace 
výrazů a znalosti elementárních pravidel úprav výrazů“. ([8]; 66) K zástupcům této skupiny 
software lze přiřadit například Mathematica (http://www.wolfram.com/), Maple 
(http://www.maplesoft.com/products/maple/), MuPAD v rámci MATLAB 
(http://www.mathworks.com/?s_cid=docframe_homepage), MathCad (http://education. 
mathsoft.com/products/mathcad/), freeware Maxima (http://maxima.sourceforge.net/), 
MathView (www.maplesoft.com), často na školách využívaný DERIVE 
(http://www.chartwellyorke.com/derive.html) aj. Připojená programovací řeč umožňuje 
uživateli vytvářet a přidávat k programu své vlastní nově vytvořené algoritmy.  

 
Další výukový matematický software a jeho zdroje na internetu 

V ([8]; 229-243) jsou představeny základní typy software vhodného do výuky matematiky.  
Do první skupiny patří tzv. „ročníkový“ software, tedy aplikace obsahově zaměřené na 

určitý ročník. Příkladem je Mathe in der Mittelstufe (Matematika na střední škole, překlad JF) 
(http://www.andreas-petrausch.com/software/sybex/matheindermittelstufe/index.html). 
Nevýhodu takto obsahově vytvářeného software spočívající v neúplnosti probíraného učiva či 
rozdílů v obsahu učiva mezi jednotlivými spolkovými zeměmi odstraňuje software zaměřený 
na určitou část matematiky (tématicky zaměřený software) jako například Heureka-
Bruchrechnen (Heureka-Počítání se zlomky, překlad JF) (http://www.amazon.de/lernen-
Schritt-CD-ROMs-Neuausgabe-Bruchrechnen/dp/3121410431) nebo Mathlantis 
(www.cornelsen.de). 

Do druhé skupiny se řadí software zaměřený na média. Jeho významnou součástí jsou 
často multimediální pracovní prostředí (obsahují animace, mluvené slovo, videa apod.), 
jejichž cílem je především žáka motivovat k řešení matematických úloh. Příkladem může být 
aplikace ZehnHoch. Podobné charakteristiky má software „zážitkový“ (adventure-software), 
příkladem může být Der Schatz des Thales (Thaletův poklad, překlad JF) (www.klett-
verlag.de) určený ke geometrickým konstrukcím.  

Zvláštní skupinou jsou (inteligentní) tutoriální systémy, které poskytují uživateli 
„feedback“ o výsledcích jeho učení. Většinou jsou velmi úzce obsahově zaměřeny, například 
GeologWin (Dümmler-Verlag), vhodný pro provádění geometrických konstrukcí 
a k dokazování. Tyto systémy jsou však velmi náročné na množství a kvalitu uživatelských 
znalostí a dovedností. Předpokládá se, že by tento typ software měl postupně nabýt na 
významu a využití. (Srv. [8]; 240) 

K výukovým programům zaměřeným na matematiku dostupným v prostředí německy 
mluvících zemí patří dále například Areliya - Lernsoftware (Areliya – Lernsoftware, 
http://www.areliya.de/) pro žáky i učitele, také pro potřeby jejich přípravy na doučování 
v matematice, a MatheWarp 5/6 (ke stažení na: http://www.freeware.de/download/ 
mathewarp-5-6_12321.html), zpracovaný pracovníky Institutu pedagogické psychologie na 
univerzitě v Mnichově -  Instituts für Pädagogische Psychologie der Universität München 
v rámci projektu Německého výzkumného ústavu – Deutsche Forschungsgemeinschaft. Je to 
výukový a cvičný software se zabudovanou motivační podporou, zpracovává veškeré učivo 
5. a 6. ročníku v 80 lekcích s více jak tisíci úlohami. 

Na mnoha serverech lze najít odkazy na různý matematický software, jako například 
Mathe-Planet (http://www.matheplanet.de/index.html), který je zaměřený na využívání 
počítačových technologií v řešení matematických úloh, server freeware.de (v části 
„matematika“, http://www.freeware.de/mathematik-software/), stránky Applets für 
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Mathematikunterricht obsahující velký výběr online-programů v podobě JAVA appletů pro 
matematiku na základní škole, mathematik.net, kde lze nalézt mimo jiné také odkazy na 
výuková videa k vybranému matematickému učivu, realmath.de (http://www.realmath.de/ 
Mathematik/newmath.htm), kde je mnoho interaktivních a dynamických úloh většinou ve 
formátu JAVA skriptu a mnoho dalších. 

Z grafických plotterů stojí za zmínku například freeware FunkyPlott 
(http://www.funkyplot.de/), Graph (http://www.padowan.dk/graph/), shareware MathPlot 
(http://www.deckers-online.de/mathplot/mathplot.html), Archimedes (http://www.ph-
ludwigsburg.de/7403.html), komerční software Kurvenprofi (http://www.kurvenprofi.de/) 
a online plottery Funktionenplotter bei mathe online (http://www.mathe-
online.at/fplotter/fplotter.html) a 3D-Plotter von Arndt Brünner (3D-Plotter von Arndt 
Brünner, http://www.arndt-bruenner.de/mathe/java/plotter3d.htm). K demonstraci 
a vizualizaci se často využívá ale i MS Word ze skupiny MS Office. 

Do vyučování geometrie se hodí například programy 3D-Geometer 
(http://geosoft.ch/index1.html), BAUWAS (http://www.bics.be.schule.de/son/machmit/sw/ 
bauwas/index.htm), Poly, EUKLID DynaGeo a mnoho dalších. 

Ze statistických programů se v hodinách matematiky se stále velmi často používají MS 
EXCEL řady MS OFFICE a nebo například GrafStat. Pro výuku pravděpodobnosti se hodí 
Wahrscheinlichkeitsrechnung (http://www.park-koerner.de/Mathematik/100_ 
Wahrscheinlichkeitsrechnung.3548/index.html) Apod. 

Jako novinka se na počátku roku 2010 objevil online výukový systém  
pro matematiku společnosti bettermarks (http://de.bettermarks.com/), který prostřednictvím 
internetu nabízí žákům samostatnou důkladnou přípravu do hodin matematiky formou 
procvičování a učitelům kontrolu úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách. 

Užitečné mohou být žákům například při zpracování projektu databáze, databanky 
digitalizovaných monografií významných matematiků, časopiseckých článků apod., 
vyhledávací servery a internetové encyklopedie. Pro vyhledávání informací (články, referáty, 
odborné práce, monografie, odkazy na literaturu apod.) v oblasti matematiky jsou velmi cenné 
online dostupné databáze Zentralblatt MATH - ZMATH Online Database, MATH (literatura 
od roku 1931 do současnosti, v angličtině) (http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/), 
MATHDI (od roku 1976 do současnosti, převážně v němčině) a ERAM (literatura od roku 
1868 do 1931, převážně v němčině), na nichž se podílejí také Odborné informační centrum - 
Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe a Akdemie věd v Heidelbergu - Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften. Další možností je například Centrum digitalizace v Göttingen 
– GDZ – Göttinger Digitalisierungszentrum (http://gdz.sub.uni-goettingen.de/). Online 
dostupné sbírky vzorců jsou žákům často dobrým pomocníkem při jejich učení doma jako 
například Mathe und Formelsammlung (http://www.mathe-formeln.de/). 
 
Podpora využití počítačů ve výuce matematiky 

Existuje více serverů určených učitelům matematiky, jako například 4teachers.de 
(http://www.4teachers.de/), kde je velká sbírka konkrétních návrhů na realizaci výuky, 
pracovních materiálů pro žáky, dokumenty k metodice a didaktice obecně nebo přímo 
k vybranému předmětu, soubory obrázků do výuky, interaktivní materiály pro využití ve 
výuce s pomocí interaktivních tabulí SmartBoard, diskusní fóra k různým tématům atd. 
Výuková videa lze najít například na http://www.fb-web-tutor.com/mathematik-
videos/index.php 
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Na serveru mathe online (http://www.mathe-online.at/) je možné najít řadu prostředků 
k didaktické podpoře výuky matematiky, jako například internetové odkazy na webové 
stránky věnované jednotlivým matematickým tématům, matematický lexikon, krátké 
videoklipy s výklady a procvičováním zvoleného matematického učiva, odkazy na 
zpracované projekty a referáty do výuky matematiky, interaktivní testy a mnoho dalšího.    

Nejen učitelům je určena Centrála výukových médií na internetu – Zentrale  
für Unterrichtsmedien im Internet e. V. (ZUM) (dwu-Unterrichtsmaterialien – Lernstudio, 
http://www.zum.de/dwu/). Žák zde najde nejen přímé odkazy na internetové stránky 
s dokumenty k vyučování matematice na všech typech škol, ale také například recenze 
a doporučení k matematické literatuře, odkazy na vědecké a vzdělávací instituce a diskusní 
fóra. Jedním z projektů ZUM je server věnovaný matematickým hádankám – 
Mathematikrätsel (http://www.matheraetsel.de/). 

Studentům učitelství je určen server Mathematik-Didaktik im Netz (MaDiN) 
(http://www.madin.net/), který je výsledkem projektu pracovníků několika německých 
univerzit. Projekt probíhal v letech 1998 – 2004 a jeho výsledkem je databáze mnoha příkladů 
využití výpočetní techniky a příslušného software pro hodiny vybraných témat matematiky. 

Lze dodat, že v přípravě budoucích učitelů matematiky je problematika využití výpočetní 
techniky ve výuce také zařazena. Řada učitelů matematiky volí aprobační kombinaci 
matematika a ICT. 
 
Užití internetu ve výuce matematiky 

Autoři v ([8];11) zdůrazňují, že role internetu ve výuce matematiky zůstávají i nadále 
otevřené, přesto lze vymezit jeho některé obecně platné funkce. Internet jako prostředí 
k vyhledávání informací, internet jako zdroj výukových materiálů (příprava výuky, návrhy 
hodin, pracovní listy, písemné práce, úlohy k procvičení, úlohy k tréninku před písemnou 
prací apod.), internet jako demonstrační médium ke znázornění a demonstraci matematických 
vztahů, k vizualizaci stochastických experimentů (jako například projekt vizualizace 
Univerzity v Kölnu (www.uni-koeln.de/ew-fak/Mathe/Projekte/VisuPro/) apod., dále internet 
jako komunikační médium (role řeči při vývoji pojmů, při porozumění textu a řešení 
problémů ve výuce matematiky, dále internet jako „tutor a systém výuky“ (kontakt žáka 
s experty v dané problematice, diskuse na dané téma), internet jako „katalyzátor pro 
projektovou práci“, internet jako „publikační“ médium, konečně také internet jako „médium 
výuky“. Je nesporné, že internet a práce s ním přispívá k individualizaci učebních procesů 
a umožňuje práci, která je nezávislá na místě a času, což přispívá k efektivitě učení. 

Za tzv. didaktický model se označuje software WebQuests (http://www.webquests.de/), 
který slouží k efektivnímu využívání počítačů a také internetu ve vyučování. V rámci 
WebQuests si žáci aktivní formou prostřednictvím internetu osvojují nové skutečnosti 
v tématu dle svého výběru nebo požadavku učitele. Začíná se kladením problematických 
otázek, které motivačně vedou k výběru tématu. Skupiny žáků si rozdělí úkoly, na kterých 
budou ve škole i doma pracovat. Žáci mají k dispozici předem připravené materiály, které 
obsahují odkazy na internetové stránky, literaturu, místně dostupný software apod. Podle 
doporučení žáci zpracovávají jednotlivé úkoly. Na závěr žáci spolu s učitelem kriticky 
reflektují a hodnotí svou práci a její výsledky. Často se práce uzavírá prezentací nebo jiným 
výstupem. 
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Závěr 
Důležitost zařazení a využití výpočetní techniky a nových moderních technologií ve výuce 

matematiky na německých školách podtrhují mimo jiné také výsledky získané ze 
srovnávacích studií PISA. Zjistilo se totiž, že silný vizualizační potenciál nových technologií 
ve výuce matematiky jednoznačně přispívá k hlubšímu porozumění matematickým obsahům. 
Výhodu mají němečtí žáci v tom, jak také ze studie vyplynulo, že nová média a technologie 
ovládají a využívají zcela bezproblémově, dokonce někdy „obratněji“ než jejich učitelé. 
Úkolem učitelů je nalézat pro nové technologie ve výuce matematiky jejich co nejvhodnější 
a nejefektivnější využití. V plnění těchto úkolů má učitelům pomoct řada probíhajících 
projektů a silná a velmi kvalitní materiální podpora, zatím nejčastěji dostupná hlavně ve 
virtuálním světě internetu. 
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Abstrakt: V článku uvádíme některé zkušenosti, které máme s využitím volně dostupných 

ICT ve výuce matematiky pro ekonomy. Popisujeme možnosti programu C.a.R. pro tvorbu 

appletů v matematické analýze, programu Matrix Calculator pro výpočty v lineární algebře, 

programu Maxima a některých programů pro kreslení grafu funkce. Používání těchto 

programů získává mezi studenty stále větší oblibu. Učí je přemýšlet, řešit reálné problémy, 

uvažovat o souvislostech matematiky a jiných předmětů. 

 

Klíčová slova: mathfobie, ICT, eLearning, open source, CMS Moodle, applet, C.a.R., online 

kalkulátor, Maxima. 

 

 

ICT IN MATHEMATICAL EDUCATION FOR 

ECONOMISTS 

 
Abstract: In this article we present some experiences which we have obtained using open 

source ICT in mathematical education for economists. We describe the potential of the 

programme C.a.R. for creating applets in analysis, the Matrix Calculator for calculations in 

linear algebra, the programme Maxima and some graphic calculators. These programs gain 

increasing popularity among students. Using these programme students study with 

understanding, solve real problems, think over the relationship of mathematics with other 

subjects. 

 

Key words: Mathfobie, ICT, eLearning, Open Source, CMS Moodle, Applet, C.a.R., Online 

Calculator, Maxima. 

 

1. Úvod 

Matematika, nazývána královnou věd, byla významnou součástí téměř všech vzdělávacích 

programů a ve školách patřila k nejlépe dotovaným předmětům. Dnes patří k druhořadým 

předmětům s velmi nízkou hodinovou dotací. Stále více lidí je přesvědčeno, že se bez 

matematiky v praktickém životě obejde. Ti, kteří ji mistrně ovládali, patřili dříve k 

uznávaným a váženým osobnostem. Diskuse o možné povinné maturitě z tohoto předmětu se 

stala nedávno politickým tématem. Dnes známe výsledky prvních státních maturit 

z matematiky. Z letošních maturantů si matematiku vybralo 39 % studentů, z nich 76 % volilo 

základní úroveň. Mnozí studenti, ale i jejich učitelé, se státních maturit obávali, na druhé 

straně někteří učitelé považují i vyšší verzi za degradaci matematiky. 
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Co způsobilo, že se matematika stala během krátké doby tak neoblíbeným předmětem? Proč 

si stále více lidí myslí, že se dnes dokážou bez znalosti matematiky obejít? Na trhu práce 

chybí technici, analytici, konstruktéři, lidé s dobrými exaktními znalostmi a logickým 

myšlením. Zdá se však, že tento problém nikoho vážně netrápí. A pokud ano, zřejmě ho 

nespojuje s úpadkem výuky matematiky. „Matematika je mrtva stejně jako latina, jenom 

matematici to ještě nepochopili,“ napsal ve své seminární práci jeden student ekonomie. „Proč 

nás stále obtěžují něčím, co nebudeme v životě potřebovat?“ 

Žijeme v období převratných technických změn, naše společnost se mění z industriální na 

informativní, v běžném životě používáme přístroje, o kterých bychom si před dvaceti lety 

mysleli, že patří do „science fiction“, tušíme, že všechny vymoženosti techniky, které máme 

k dispozici, mají vazbu na matematiku, a přesto je matematika neoblíbený a nežádoucí 

předmět. Dokonce je to velmi obávaný předmět, ze kterého mají mnozí studenti strach. 

V roce 1980 se poprvé objevilo slovo mathfobie (mathophobia). Ve své knize Mindstorms ho 

použil jeden z uznávaných soudobých pedagogických metodiků, stoupenec sociálního 

konstruktivismu a autor mikrosvěta LOGO profesor Seymour Papert [4]. Dnes termín 

mathfobie najdeme v mnoha zahraničních publikacích a článcích s jediným významem – 

uměle vytvořený, přehnaný strach z matematiky, nedůvěra ve vlastní schopnosti při učení se 

matematice. Obava, že student matematiku nezvládne, se s prvními neúspěchy postupně mění 

ve skutečný strach ze všeho, co matematiku připomíná, a mnohdy i v odpor a nenávist k 

matematice a všemu exaktnímu. 

Je možné mathfobii „léčit“? Nejlepší je samozřejmě prevence již od prvních krůčků, jak uvádí 

i profesor Papert s odkazem na Jeana Piageta [4]. Malé děti nemají strach z matematiky a 

berou matematiku jako dobrodružnou hru. Naši učitelé neznali slovo mathfobie, ale dokázali 

svou pedagogickou dovedností s tímto strachem úspěšně bojovat. A lze vůbec bojovat proti 

mathfobii v pokročilém stádiu, tedy u studentů vysoké školy, kterým často chybí základní 

matematické dovednosti a navíc mají k matematice vypěstovaný velmi negativní vztah? 

Můžeme zaujmout studenty ve výuce matematiky a přesvědčit je, že v době moderních 

technologických a komunikačních změn je matematika důležitý a významný předmět? Bylo 

by laciné zdůvodňovat neúspěch žáků v matematice snižující se úrovní vzdělanosti naší mladé 

generace nebo jejím nezájmem o náročné studium, protože problém je někde jinde. Jednu 

z hlavních příčin vidíme v tom, že výuka matematiky dosud výrazně nezareagovala na změny 

ve společnosti. Jsme přesvědčeni, že problém je i ve způsobu, jakým se dnes matematika učí. 

 

2. Co je a co není kvalitní výuka matematiky 

S ohledem na změny ve společnosti je třeba přehodnotit pohled na to, co je a co není kvalitní 

výuka. Mnozí učitelé se domnívají, že kvalitní výuka znamená předat studentům co nejvíce 

vědomostí na co nejvyšší odborné úrovni. Tento trend žel vidíme v našem školství všude 

kolem nás. Převládá encyklopedická výuka, zkouší se fakta, nikoliv dovednosti nebo 

souvislosti pojmů a jevů. 

Obdobný vývoj zaznamenala v poslední době i výuka matematiky. Výsledky jsou však 

paradoxně opačné. Mnozí studenti přicházejí na vysoké školy s horšími znalostmi než dříve, 

často neznají ani základní pojmy, jakými je například funkce, nebo znají definice, ale neumí 

si pod nimi nic představit, neumí počítat s velkými čísly, neumí používat kalkulačku a 

podobně. Stejné je to s jejich dovednostmi – vybavují si sice mechanické postupy řešení 

některých typových úloh, ale nevědí, co vlastně počítají a hlavně proč. Interpretace postupů a 

výsledků je něco, s čím se většinou ještě nesetkali nebo pouze okrajově. Není divu, že mají k 
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matematice odpor a považují ji za disciplínu pro svůj další život naprosto zbytečnou. A pak je 

na místě otázka, zda je současná výuka kvalitní. 

Většina učitelů matematiky vystudovala svůj obor stylem „definice, věta, důkaz“, který tím 

pádem považují za vysoce odborný, a tudíž kvalitní. Ve své výuce obvykle vystačí s tabulí a 

křídou. Otázkou však je, zda tento přístup k výuce matematiky, který má jistě oprávnění na 

fakultách teoretických a přírodovědeckých, je vhodný i pro výuku studentů ekonomie nebo 

jiných „nematematických“ oborů. 

Smyslem výuky matematiky pro nematematické obory nejsou precisní a do detailů dotažené 

definice a důkazy vět. Studenti těchto oborů neocení striktně logickou výstavbu 

matematických pojmů, které se učí, navíc tento způsob je pro jejich způsob myšlení velmi 

složitý a často bývá příčinou nepochopení. Za kvalitu nelze považovat strohý a místy 

abstraktní odtažitý jazyk, který je pro matematické texty často typický. Za kvalitní nelze 

považovat příklad, který obsahuje pouze výpočet dat bez kontextu a bez možnosti další 

interpretace. Na ekonomických fakultách určitě není kvalitní výuka, kde učitel mluví na 

vysoké vědecké úrovni, ale žádný student mu nerozumí a není schopen z jeho výkladu nic 

aplikovat v odborných předmětech nebo v praxi. 

Bohužel je pořád dost vysokoškolských učitelů matematiky, kteří zastávají názor, že je nutné, 

aby studenti získali základní znalosti z matematiky v „čisté“ podobě, tedy aniž by byli 

seznámeni s jejich využitím v oboru, který si zvolili, a aniž by ve výuce bylo využito 

potenciálu ICT. 

Výjimkou není ani Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, kde se matematika vyučuje 

v 1. ročníku bakalářského studia v předmětech Matematika A a Matematika B. Týdně mají 

studenti dvě hodiny přednášky a dvě hodiny cvičení. Matematika by měla být pro 

vysokoškolsky vzdělané ekonomy zajímavá a především potřebná disciplína, studenti však 

mají z matematiky strach nebo k ní projevují neskrývaný odpor. Přestože celá moderní 

ekonomická teorie je postavena na matematických modelech, bez jejichž pochopení 

nemůžeme porozumět fungování trhu, státní nebo podnikové ekonomiky a podobně, slyšíme 

často alibistické tvrzení, že ekonom matematiku ke své činnosti nepotřebuje. 

 

3. ICT ve výuce matematiky 

Současná výuka nereflektuje na nové oblasti matematiky, které vznikly v poslední době, např. 

analýza dat a pravděpodobnost, modelování nebo řešení reálných problémů, stejně laxní 

přístup má i k novým vyučovacím metodám, které by se ve výuce matematiky měly využívat. 

Nejde jen o posun těžiště výuky od „teaching“ k „learning“, který je předpokladem 

skutečného pochopení studované problematiky, ale i využití moderních didaktických 

pomůcek, včetně výpočetní techniky[1]. 

V akademickém roce 2003/2004 jsme začali na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě 

experimentálně využívat v matematické přípravě budoucích ekonomů eLearningové kurzy se 

znovupoužitelnými objekty, které byly vytvořeny v prostředí CMS Moodle. Kurzy byly 

vytvořeny tak, aby pomáhaly při výuce nejen studentům v prezenční formě studia, ale aby 

byly vhodné i pro kombinované a celoživotní studium, ukázku z kurzu k předmětu 

Matematika A uvádíme na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1: Ukázka kurzu Matematiky A v CMS Moodle. 

Přes mnohé kritiky, především z řad učitelů matematiky, jsme se ve znovupoužitelných 

objektech kurzu přiklonili k populární interpretaci matematiky, která byla doplněna 

přiměřeným množstvím řešených příkladů, názorných obrázků, grafů a animací, které 

umožňuje moderní výpočetní technika. Postupně byly kurzy inovovány a doplňovány odkazy 

na matematické open source programy, systémy CAS a „inteligentní“ kalkulačky, které nejen 

usnadňovaly zdlouhavé výpočty a šetřily čas, ale studenty také zaujaly a více je „vtáhly“ do 

výuky, obrázek č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Nabídka open source programů v kurzu Matematiky A v CMS Moodle. 
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3. 1. Applety 

V tištěných studijních textech je použita pouze statická grafika, která neumožňuje další 

manipulaci s objektem. Interaktivní grafika poskytuje mnohem větší množství informací. O 

tom, že vhodně vytvořená interaktivní grafika motivuje studenty k přemýšlení, a tím více 

přispívá k pochopení probírané problematiky a rozvoji představivosti, nikdo nepochybuje. 

Interaktivní grafiku můžeme použít k objasňování dalších teoretických pojmů a vlastností, 

které závisí na měnících se parametrech, k dokreslení geometrického významu a především k 

ověření reálnosti řešení. 

Jedním z hlavních záměrů při tvorbě matematiky pro ekonomy bylo vytvoření interaktivních 

animací, které vhodně doplňují statické studijní texty, a tak zjednodušují výuku matematiky. 

Pro tvorbu interaktivní grafiky v matematické analýze jsme se rozhodli využít applety, které 

animace umožňují. V appletech můžeme dynamicky vyjádřit mnohé zákonitosti, procvičovat 

učivo, simulovat reálné situace, ověřovat výsledky. Pro tuto grafickou interpretaci jsme 

použili volně dostupný software Compass and Ruller (C.a.R.). Program je dostupný zdarma 

prostřednictvím GPL na své internetové adrese http://zirkel.sourceforge.net/. 

Práce s applety se ukázala jako jedna z možností, jak zvýšit aktivitu studentů nejen na 

přednáškách a cvičeních z matematické analýzy, ale i v domácí přípravě.  Studenti, kteří 

používali applety, se zbavili příznačného „strachu“ z matematiky, pracovali uvolněně, 

samostatně plnili zadané úlohy. 

Pro zpřístupnění appletů nejen studentům, ale i veřejnosti, jsme zvolili webovou prezentaci, 

která je umístěna na http://www.pdf.umb.sk/~rmajovska/. V současné době máme na této 

www stránce připraveno šest hlavních témat, obrázek č. 3. Postupně bude nabídka rozšířena o 

téma „Integrální počet“. 

 

Obrázek č. 3: Nabídka appletů. 

Uživatel si zde může otevřít odkaz na teoretický výklad nebo na konkrétní applety. 

Používáme applety dvojího druhu. První typ appletů obsahuje populární výklad daného 

pojmu, výčet důležitých vlastností a hlavně aritmetický posuvník, který umožňuje pouhým 

pohybem myši měnit hodnoty parametrů daného výrazu a okamžitě zobrazovat změněné 

objekty, například grafy příslušných funkcí. Posuvník je velice silným nástrojem 

„dynamického“ zkoumání vlastností funkcí nebo geometrických vztahů. Experimentální 

řešení úlohy s použitím posuvníků často bývá impulsem k pokusu o řešení početní. Využití 

posuvníků pro změnu grafu exponenciální funkce je znázorněno na obrázku č. 4 a č. 5. 
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posunuté 

 

Obrázek č. 4: Využití posuvníku v appletech. 

 

Obrázek č. 5: Využití posuvníku v appletech. 

Druhý typ appletů umožňuje vše, co první typ, navíc však obsahuje zredukovaný panel 

nástrojů, ve kterém jsou umístěny některé ikonky programu C.a.R., pomocí nichž uživatel 

může vytvářet v hotovém appletu další euklidovské konstrukce. Tyto applety byly použity v 

tématu Průběh funkce. Umožňují plnit další úlohy. Například najít průsečíky grafu první 

derivace funkce s osou x , v těchto bodech sestrojit kolmici k ose x , popsat průsečík kolmice 

a grafu funkce a podobně, obrázek č. 6 a č. 7. 
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Obrázek č. 6: Zredukovaný panel nástrojů programu C.a.R. 

 

Obrázek č. 7: Zredukovaný panel nástrojů programu C.a.R a jeho využití. 

Používání appletů stimuluje intelektuální aktivitu studenta při vytváření grafických 

matematických i ekonomických modelů, rozkladu úlohy na atomární případy až v následnou 

hierarchizaci a zevšeobecnění výsledků řešení zkoumaného jevu. Např. v appletech, které 

modelují princip akcelerátoru v ekonomice, jsou studenti schopni pracovat s náročnou funkcí 

cosy ax bx  , vyznačit její extrémy, vyznačenými body vést kolmice k souřadnicovým 

osám, ověřit, že tečny grafu funkce v lokálních extrémech jsou rovnoběžné s osou x , měnit 

ekonomické parametry a podobně. Možnost rychlého přesunu mezi applety a změna 

parametrů v daném appletu umožňuje studentům opakovaně vykonávat konkrétní činnost při 

prezentování daného pojmu, čímž dochází k upevňování pojmů z hlediska trvanlivosti [2]. 

Názory studentů na přínos appletů v jejich studiu jsme zjišťovali v dotazníku. Všichni 

studenti, kteří s applety pracovali, se vyjadřovali k jejich funkci velice pozitivně. 
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3. 2. Online výpočty v lineární algebře 

V úvodních kurzech bakalářského studia většinu procesů v ekonomii modelujeme pomocí 

lineárních rovnic. Někdy linearita přirozeně vyplyne z povahy problému, někdy lineárně 

aproximujeme nelineární jevy, protože s nelineárními vztahy by se modelovaná ekonomická 

závislost pro studenty ztížila. Lineární algebra nepatří ke komplikovaným a složitým tématům 

matematiky. Problém nastane, když studenti „ručně“ násobí matice, vypočítávají determinant 

nebo inverzní matici s počtem řádků v matici vyšším než tři. I když znají postup výpočtů, 

výsledek je chybný, protože se dopustí mnoha chyb ve sčítání a násobení celých čísel. 

K usnadnění výpočtů v lineární algebře používáme open source program Matrix Calculator, 

dostupný z http://matrixcalc.org/en.index.html. Program je k dispozici v angličtině a ruštině. 

Umožňuje provádět operace s maticemi, vypočítat inverzní matice, determinant matice, řešit 

soustavy lineárních rovnic, upravit matice na horní trojúhelníkový tvar, zjistit hodnost a 

mnoho dalších výpočtů, obrázek č. 8. Prvky matice mohou být reálná čísla, tudíž program 

pracuje se zlomky, desetinnými čísly, čísly ve tvaru 12.32 56e . 

 

Obrázek č. 8 – Nabídka programu Matrix Calculator 

Ve školských modelech se často omezujeme (s ohledem na zdlouhavost výpočtů) jednak na 

malý počet řádků matice, jednak na celá čísla, která dosazujeme jako prvky matice. Užitím 

matematického programu to není nutné, protože v programu Matrix Calculator můžeme 

tlačítkem (+) přidávat řádky a sloupce matice a prvky matice mohou být reálné údaje získané 

z oficiálních statistik. 

 

3. 3. Programy pro kreslení grafu funkce 

Více než dvě třetiny předmětu Matematika A pojednává o funkci jedné proměnné. Ačkoliv 

jsou základní pojmy o funkcích součástí osnov matematiky na všech středních školách, 

většina studentů nepochopila význam tohoto pojmů. Chápou funkci jako „vzorec obsahující 

nějaké x  a y “. Neznají základní elementární funkce, nenačrtnou jejich grafy. Nevybaví se 

jim souvislost mezi matematickou funkcí a funkcemi, které probírají v ekonomických 

předmětech. Přestože náčrt grafů elementárních funkcí studenti musí umět bez použití 

počítačů, mají možnost si ručně nakreslené grafy ověřit použitím programů. K dispozici mají 

již výše zmíněné applety nebo open source programy, které si sami na internetu najdou. 

Pokud je program vhodný a použitelný i pro ostatní studenty, je vyučujícím uložen do 
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výukového prostředí CMS Moodle. Na obrázku č. 9 je ukázka z programu Graphing 

Calculator, který je díky jednoduchému používání studenty velmi oblíben. 

 

Obrázek č. 9 - Ukázka z programu Graphing Calculator. 

3. 4. Maxima 

V letech 2008 - 2010 Katedra matematických metod v ekonomice začala nabízet volitelnou 

alternativu výuky matematiky. Studenti, kteří si tuto možnost vybrali, navštěvovali přednášky 

společně s ostatními studenty, ale cvičení probíhala na počítačové učebně. Studenti využívali 

program Maxima, který se k výuce matematiky používá na mnohých zahraničních 

univerzitách (USA, Velká Británie, Japonsko, Španělsko, Rusko a další). Tento program je 

bezplatnou alternativou programu Mathematica, využívá stejné filosofie práce a často používá 

i stejné nebo obdobné nástroje a příkazy. Program Maxima je volně přístupný v celé síti VŠB-

TU Ostrava a studenti si jej mohou také volně stáhnout z internetu pro své domácí použití a 

přípravu na výuku. Stránky programu najdeme na adrese http://maxima.sf.net. Výuka 

probíhala v eLearningovém prostředí CMS Moodle. Na stránkách kurzů Matematika A na 

počítači (http://moodle.vsb.cz/archiv09/course/view.php?id=264) a Matematika B na počítači 

(http://moodle.vsb.cz/archiv09/course/view.php?id=468) najdou studenti nejen materiály ke 

všem cvičením, ale i kompletní slovenský manuál k programu Maxima, mnoho řešených i 

neřešených příkladů a odkazy na další zajímavé webové stránky. 

O moderní výuku matematiky na počítačích byl mezi studenty nebývalý zájem. Absolventi 

této alternativní formy výuky dosahovali u zkoušky z matematiky srovnatelných výsledků 

jako jejich spolužáci, kteří se matematiku učili klasicky, hlavní přidanou hodnotou byl 

vytvořený pozitivní vztah k matematice a exaktním metodám. Bohužel v akademickém roce 

2010/2011 byla tato možnost výuky matematiky zrušena a nahrazena volitelným předmětem 

Počítačová podpora matematiky, který navazuje na dvousemestrální klasickou výuku 

matematiky. O tento předmět, který je nabízen jako volitelný předmět ve 3. semestru, však 

nejeví zájem garanti studijních oborů na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě, předmět se 

tak nedostane do studijních plánů, a tudíž studenti nemají možnost si jej zapsat. 
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4. Závěr 

V současnosti by se jistě nenašel člověk, který by pochyboval o nutnosti celoživotního 

vzdělávání se. Současně s obrovským rozvojem informačních technologií se rozvíjí i metody 

vzdělávání. Pozitivní vztah studentů k výpočetní technice otevírá stále větší možnosti 

využívání ICT v rámci výuky. Výzkumy ukázaly, že proces učení je efektivnější při spojení 

textů a obrázků [3]. Proto je vhodné při zavádění nových metod výuky, například 

prostřednictvím elektronického kurzu, spojit text s přiměřeným množstvím grafických prvků 

(obrázky, grafy, diagramy, animace, apod.). V matematické analýze jsou grafické interpretace 

velmi významné. Moderní technologie nabízí široké spektrum grafických objektů, které 

můžeme v elektronických kurzech využít. Tento přístup ocení zejména studenti v distanční a 

kombinované formě studia. Je samozřejmě vhodný i jako podpora prezenční formy výuky. 

V tomto příspěvku jsme si položili provokativní otázku, zda si učitelé matematiky nemohou 

za krizi ve svém předmětu především sami. Snažili jsme se na předcházejících stránkách 

ukázat, že příčin současného stavu výuky matematiky je samozřejmě více, ale jsou to právě 

učitelé, kteří drží v rukou klíč k modernizaci a inovaci výuky matematiky tak, aby tento 

předmět neztratil na své kvalitě, byl poplatný tomu, co se od něj očekává, a pro studenty již 

nebyl strašákem, o jehož smysluplném využití dnes často pochybují. 

Příspěvek si dovolíme ukončit výzvou jednoho z předních britských učenců, dr. Conrada 

Wolframa, na konferenci TEDGlobal 2010 v Oxfordu: „Math ≠ Calculating. It is much bigger 

subject. Stop teaching calculating; start teaching math.“[5]. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA NAVIGAČNÝCH 
PRÍSTROJOV VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY 

 
Štefan Gubo 

Katedra matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho 

 
Abstrakt: GPS (Global Positioning System) je jedna z moderných technológií, ktorej využitie 
v posledných rokoch stále viac rozširuje, tak v každodennom živote, ako aj v priemysle. 
Navigačné prístroje sa dajú úspešne využiť aj vo vyučovaní niektorých predmetov. 
V príspevku najprv stručne opisujeme základný princíp systému GPS, potom sa zaoberáme 
možnosťami využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. 
 
Klíčová slová: GPS, navigačný prístroj, vyučovanie matematiky 
 
 

The possibilities of using navigation devices in teaching mathematics 
 
Abstract: GPS (Global Positioning System) is one of the modern technologies which has 
been expanding both in our everyday life as well as in industry. The navigation devices can be 
used for teaching certain subjects. The article outlines the basic principles of GPS and deals 
with the possibilities of using GPS navigation devices in teaching mathematics. 
 
Key words: GPS, navigation device, teaching mathematics 
 
 
Úvod 
GPS (Global Positioning System) je navigačný systém vybudovaný na báze umelých družíc 
Zeme. Systém bol vyvíjaný Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických najmä na 
vojenské účely, ale americký kongres neskôr schválil jeho využitie s určitými obmedzeniami 
aj pre civilný sektor. Obmedzenie spočívalo v tom, že bola úmyselne znížená presnosť 
určenia polohy, tzv. selective availability. Toto obmedzenie však bolo zrušené 2. mája 2000 a 
odvtedy je systém bezplatne dostupný aj pre civilné použitie. Počet používateľov systému 
možno dnes odhadnúť na desiatky miliónov. V tomto príspevku by sme chceli ukázať, že 
GPS je nielen užitočnou pomôckou pre mnohé aktivity, ale i skvelou matematickou 
pomôckou. 
 
1  Základné informácie o systéme GPS 
GPS poskytuje používateľovi informácie o jeho okamžitej polohe, smere a rýchlosti pohybu, 
ako aj o presnom čase. Systém pracuje 24 hodín denne, možno ho využiť na ktoromkoľvek 
mieste na Zemi nezávisle od aktuálnych meteorologických podmienok. 
Systém sa skladá z kozmického, riadiaceho a používateľského segmentu (obr. 1) [1]. 
Kozmický segment tvorí 24 družíc, ktoré obiehajú vo výške 20 200 km po šiestich, takmer 
kruhových obežných dráhach (v každej dráhe sa nachádzajú štyri družice). Sklon dráh 
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k rovine rovníka je 55°. Obežná doba družice je 12 hodín hviezdneho času, to znamená, že 
rovnakú vzájomnú polohu nad daným bodom zopakujú za 11 hodín 58 minút slnečného dňa. 
Takéto usporiadanie obežných dráh zaručuje z každého miesta na Zemi stálu viditeľnosť 
minimálne štyroch družíc. Vo väčšine prípadov je však viditeľných viac družíc, v ideálnom 
prípade až 11 (obr. 2). 

 
Obr. 1. Štruktúra systému GPS [1] 

 

 
Obr. 2. Obežné dráhy družíc [2] 

 
Každá družica je vybavená 4 atómovými hodinami (2 rubídiové a 2 céziové), akumulátormi 
so solárnymi panelmi, palubným počítačom, prijímacou a vysielacou anténou a radom ďalších 
prístrojov, ktoré slúžia pre navigáciu, alebo iné špeciálne účely. Atómové hodiny všetkých 
družíc sú navzájom zosynchronizované. Každá družica prijíma, spracováva, uchováva a 
vysiela informácie z pozemného riadiaceho centra, na základe ktorých môže korigovať svoju 
dráhu.  
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Pozemný riadiaci segment je zodpovedný za riadenie celého systému. Jeho základnou úlohou 
je sledovanie družíc, určovanie ich dráh, synchronizácia atómových hodín a aktualizácia 
údajov v navigačných správach. Hlavná riadiaca stanica sa nachádza v Colorado Springs na 
leteckej základni Schriever. Pozemné monitorovacie stanice sú umiestnené na vojenských 
základňach americkej armády: Hawaii, Colorado Springs, Ascension Island, Diego Garcia, 
Kwajalein. Okrem toho riadiaci segment zahrňuje ešte tri vysielacie stanice (Ascension 
Island, Diego Garcia, Kwajalein) a záložnú vysielaciu stanicu (Cape Canaveral) (obr. 3). 

 
Obr. 3. Stanice riadiaceho segmentu [1] 

 
Používateľský segment tvoria GPS prijímače, ktoré na základe prijatých signálov z družíc 
vykonajú výpočty okamžitej polohy, rýchlosti a času. Pre výpočet priestorových súradníc 
(zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a nadmorská výška) je potrebné prijímať signály aspoň zo 
štyroch družíc. Moderné navigačné prístroje majú tiež funkciu elektronického kompasu 
a barometrického výškomera. 
 
2  Základný princíp systému GPS 
Základný princíp systému GPS je pozoruhodne jednoduchý. GPS prijímač vypočíta súradnice 
okamžitej polohy používateľa tak, že meria vzdialenosť medzi sebou a družicami v dosahu. 
Signál, ktorý vysiela každá družica má v sebe zakódovanú informáciu o čase na atómových 
hodinách družice a o jej polohe. Vzdialenosť prijímača od družice sa vyhodnotí meraním 
časového posunu medzi odoslaním a prijatím signálu z družice, pretože signál sa prenáša 
konštantnou rýchlosťou svetla. Takto prijímač zistí, ako ďaleko sa nachádzal od družice, keď 
bol vyslaný signál. Ak je známa vzdialenosť prijímača od jednej družice (r1), používateľ sa 
určite nachádza niekde na guľovej ploche so stredom v danej družici s polomerom r1. Ak sa 
súčasne vykoná ďalšie meranie vzhľadom k druhej družici, tak sa používateľ súčasne 
nachádza na guľovej ploche so stredom v druhej družici s polomerom r2. Dve guľové plochy 
sa pretínajú v kružnici (obr. 5), používateľ sa teda musí nachádzať niekde na tejto kružnici. 
Tretia súčasne zmeraná vzdialenosť r3 definuje tretiu guľovú plochu, ktorá kružnicu pretína 
v dvoch bodoch. Jeden z nich môže byť ihneď vylúčený, pretože obvykle leží niekde vo 
vesmíre, takže súčasné meranie vzdialenosti k trom družiciam je teoreticky schopné 
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poskytnúť priestorové súradnice okamžitej polohy používateľa. V praxi je to však trochu 
zložitejšie. Hodiny na GPS prijímači totiž nie sú atómové, t.j. sú omnoho nepresnejšie ako 
atómové hodiny na družiciach. Preto je nutné, aby prijímač prijímal ešte dodatočný signál zo 
štvrtej družice, ktorý umožňuje prijímaču spracúvať ostatné signály tak, akoby obsahoval 
atómové hodiny. S rastúcim počtom prijímaných signálov od iných družíc budú vypočítané 
súradnice presnejšie. 

 
Obr. 4. Prienik dvoch guľových plôch 

 

 
Obr. 5. Prienik troch guľových plôch 

 
S využitím voľne dostupného kódu je možné získavať polohu s chybou približne 10 metrov, 
čo je pre bežné použitie dostačujúce. Chyba vzniká rôznymi atmosférickými efektmi, 
rozmiestnením družíc na oblohe, ale taktiež nepresnosťou vysielaného signálu a prijímačov. 
Ak chceme súradnice nejakého miesta určiť presnejšie, stačí zostať na mieste dlhší čas. 
Vypočítaná pozícia bude okolo tej presnej oscilovať, a pomocou priemerovania možno získať 
o niečo presnejšiu polohu. 
 
3  Využitie navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky 
Systém GPS ponúka pri vyučovaní matematiky niekoľko možností. Nedostatkom GPS 
prijímačov je potreba priamej viditeľnosti na družice, pretože signály neprechádzajú cez 
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pevné materiály (okrem skla). Informácie o GPS polohe teda nie sú k dispozícii v budovách, 
tuneloch alebo v podzemných parkoviskách. Z toho vyplýva, že v školskom vyučovaní možno 
navigačné prístroje používať len v rámci terénnych aktivít. Edukanti sa najprv musia naučiť 
ovládať jednotlivé funkcie navigačného prístroja, potom môžu vykonať rôzne úlohy. 
V ďalšom uvádzame niekoľko príkladov i konkrétnych úloh, ako využiť navigačné prístroje 
vo vyučovaní matematiky: 
- určiť svetové strany a azimutu, 
- určiť zemepisné súradnice daného miesta, 
- podľa zadaných súradniciach dostať sa na dané miesto, 
- merať vzdialenosť medzi dvoma bodmi, 
- merať vzdialenosť medzi dvoma bodmi z tretieho miesta pomocou azimutu, 
- vymedziť v teréne mnohouholník (štvorec, obdĺžnik, rovnobežník, lichobežník atď.), 
- určiť výšky budov pomocou goniometrických funkcií, 
- analyzovať trasu a výškový profil, 
- nájsť skrytú krabicu v teréne – hra geocaching. 
 
1. úloha: Pomocou GPS prijímača odmerajte dĺžku mosta! 
Úlohu možno ľahko vykonať pomocou trasových bodov. Trasový bod (angl. waypoint) je 
názvom a zemepisnými súradnicami presne vymedzený bod. Možno ho vytvoriť uložením 
súradníc nejakého miesta v teréne (napr. rázcestie, vyhliadkový bod atď.) do pamäte GPS 
prijímača, ku ktorým sa môžete v prípade potreby neskôr vrátiť.  
Postavme sa na koniec mosta, kde si uložením aktuálnej polohy do pamäte GPS prijímača 
vytvorme trasový bod WP (obr. 6). Potom prijímač nastavme tak, aby navigoval k tomuto 
bodu. Keď sa budeme pohybovať, prijímač bude ukázať našu vzdialenosť od bodu WP. Teraz 
už stačí prejsť po moste a na druhom konci si môžeme poznačiť požadovanú vzdialenosť (362 
m). 

 
Obr. 6. Trasový bod WP 
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2. úloha: Pomocou GPS prijímača odmerajte obvod námestia a vypočítajte jeho plošný obsah! 
Postavme sa do jedného (napr. severozápadného) rohu námestia a vytvorme trasový bod WP1 
(obr. 7). Ak sme hotoví, prejdime do severovýchodného rohu, pričom GPS prijímačom 
navigujme k bodu WP1. Na rohu sa zastavme a poznačme si hodnotu, ktorú GPS prijímač 
ukazuje (114 m). 
 

 
Obr. 7. Trasový bod WP1 

 

 
Obr. 8. Trasový bod WP2 
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Teraz uložme súradnice severovýchodného rohu námestia ako trasový bod WP2 (obr. 8). 
Prejdením do juhovýchodného rohu odmerajme vzdialenosť rovnakým spôsobom (262 m). 
Vytvorme trasový bod WP3 (obr. 9) a prejdime do juhozápadného rohu námestia, pričom 
GPS prijímačom navigujme k bodu WP3. Na rohu sa zastavme a poznačme si vzdialenosť 
(124 m). Ďalší trasový bod už nie je potrebné vytvoriť, stačí v GPS prijímači zvoliť navigáciu 
k bodu WP1, a ihneď si môžeme poznačiť chýbajúcu vzdialenosť (265 m).  

 
Obr. 9. Trasový bod WP3 

 
Z týchto údajov možno ľahko vypočítať obvod (765 m) a približný obsah námestia (31 297 
m2). Nezabudnime, že odmerané dĺžky sú iba približné, a závisia od aktuálnej presnosti GPS 
prijímača. V ideálnom prípade GPS má presnosť 3-5 m, ale rozličné rušivé faktory (vysoké 
budovy, husté koruny stromov atď.) to môžu negatívne ovplyvniť (až 15-30 m). Aktuálna 
presnosť a intenzity družicových signálov sú zobrazené na družicovej stránke GPS prijímača 
(obr. 10). 

 
Obr. 10. Družicová stránka GSP prijímača Garmin Oregon 450 [3] 
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3. úloha: Na obr. 11. je graf znázorňujúci závislosť dĺžky trasy od nadmorskej výšky 
(červene) a rýchlosti pohybu (modro). Odpovedzte na nasledovné otázky: 
Aká je maximálna nadmorská výška trasy? Po koľkých kilometroch bola táto výška 
dosiahnutá? 
Aká je maximálna rýchlosť pohybu? Po koľkých kilometroch bola táto rýchlosť dosiahnutá? 
Aká je maximálna nadmorská výška v prvej tretine trasy? 
Na ktorých miestach robil turista dlhšie prestávky? Vyznačte tie miesta na grafe! 

 
Obr. 11. Graf znázorňujúci závislosť dĺžky trasy od nadmorskej výšky a rýchlosti pohybu 

(Google Earth) 
 
Táto úloha testuje čítanie z grafu. Turistické navigačné prístroje dokážu zaznamenávať aj 
trajektóriu prejdenej trasy. Trasa (angl. route) pozostáva z postupnosti trasových bodov (obr. 
12), ktoré GPS prijímač ukladá s určitou časovou periódou. Záznam prejdenej trasy sa nazýva 
tracklog. Tento záznam sa dá stiahnuť do počítača a pomocou vhodných softvérov (ArcView, 
MapSource, GoogleEarth) možno vyhodnotiť prejdenú vzdialenosť, čas, prevýšenie alebo 
priemernú rýchlosť.  

 
Obr. 12. Ukážka trasy výletu vo Veľkej Fatre 

 
Záver 
Jedno z riešení modernizácie vzdelávania spočíva v začlenení nových technológií do 
vyučovania s cieľom ponúknuť učiteľovi nástroje umožňujúce integráciu jednotlivých 
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predmetov a aplikovanie nadobudnutých vedomostí v každodennom živote. Technológia GPS 
je z tohto hľadiska veľmi dobrým pomocníkom učiteľa matematiky, informatiky, fyziky či 
geografie. Prínos použitia navigačných prístrojov na školách vidíme v tom, že vzbudzujú 
záujem edukantov používať v bežnom živote dostupné technológie a podporujú ich 
prirodzenú motiváciu pohybovať sa v teréne, pričom sa edukanti naučia pracovať v menších 
skupinách, orientovať v teréne, vyhľadávať optimálne trasy, vykonávať meracie úlohy a 
analyzovať grafy. 
 
 
Tento príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry KEGA č. 004UJS-4/2011. 
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GEOGEBRA INSTITUT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 

Roman Hašek 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 
Abstrakt: V únoru tohoto roku byl, jako padesátý na světě, ustaven GeoGebra institut 
v Českých Budějovicích. Cílem článku je seznámit čtenáře s existencí tohoto prvního 
opěrného bodu uživatelů programu GeoGebra v České republice a představit jim jeho 
současnou i plánovanou činnost. 
 
Klíčová slova: GeoGebra, GeoGebra institut, uživatelské fórum. 
 
 
Abstract: GeoGebra Institute of České Budějovice was established in February 2011 as the 
50th GeoGebra Institute all around the world. The paper presents both current and planned 
activities of this first main plank of GeoGebra’s users in the Czech Republic.  
   
Key words: GeoGebra, GeoGebra Institute, user forum. 
 
 
Úvod 

GeoGebra Institut je neziskovým sdružením akademických pracovníků, studentů, 
učitelů a dalších osob, jejichž společným zájmem je užívání počítačového programu 
GeoGebra pro podporu výuky matematiky, a kteří zároveň mohou a chtějí přispět svou 
praktickou výchově vzdělávací činností nebo svým výzkumem ke smysluplnému využívání 
tohoto programu na školách. Účelem institutu je poskytovat podporu uživatelům programu 
GeoGebra, podílet se na vývoji programu a výzkumu možností jeho využití, případně se 
podílet na řešení takto orientovaných projektů. 
 

 
Obr. 1: Světová síť GeoGebra institutů 
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GeoGebra instituty jsou rozprostřeny po celém světě a jejich počet se neustále zvyšuje. 
Struktura sítě lokálních GeoGebra institutů, která dohromady tvoří International GeoGebra 
Institute (v následujícím textu budeme požívat český překlad „Mezinárodní GeoGebra 
institut“)  [8], je znázorněna na obrázku 1.  
 

GeoGebra institut v Českých Budějovicích 
GeoGebra institut v Českých Budějovicích byl ustaven na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích v únoru roku 2011, jako padesátý na světě a první v České 
republice. Impuls k jeho založení vyšel od autora programu Markuse Hohenwartera jako 
reakce na dlouhodobou činnost katedry matematiky Pedagogické fakulty na poli užití 
počítačů ve výuce matematiky. Institut se od svého založení prezentuje webovou stránkou [3], 
jejíž náhled je uveden na obrázku 2. Především však vyvíjí různé aktivity, kterými naplňuje 
své poslání. V následujících partiích článku bude čtenář stručně seznámen s těmi 
nejdůležitějšími z nich.     
 

 
Obr. 2: www.pf.jcu.cz/ggi 

 
 
Lokalizace nové verze GeoGebra 4 
Brzy po jeho ustavení institut oslovila dlouholetá překladatelka grafického uživatelského 
rozhraní a funkcí programu GeoGebra paní Marie Pokorná s návrhem, aby institut 
převzal péči o překlady nutné pro uvedení verze GeoGebra 4 v české lokalizaci. Novými 
překladatelkami programu se tak staly studentky učitelství matematiky a výpočetní techniky 
na Pedagogické fakultě  Zuzana Bouchalová, Michaela Noruláková a Markéta Tomanová 
[10]. První verze překladu byla dokončena v létě 2011. Nyní, po uvedení GeoGebry 4, je 
možno překlad dále aktualizovat a upravovat. Na některé chyby či nepřesné interpretace 
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originálu se dá často přijít až v provozu. Pokud tedy milý čtenáři víte o nějaké slabině 
překladu, obraťte se prosím na autora článku či přímo na jmenované překladatelky. 
  

Překlad manuálu k programu GeoGebra 4 
V souvislosti s uvedením verze 4 programu GeoGebra byla zásadně inovována online 
nápověda programu. Ta je nyní součástí stránky wiki.geogebra.org a její pojetí odpovídá stylu 
„wiki“. Nové řešení si vyžaduje nový překlad všech položek nápovědy. Na tomto poměrně 
rozsáhlém projektu se podílejí další členové GeoGebra institutu v Českých Budějovicích 
(Monika Posekaná, Tereza Suchopárová, Irena Štrausová a autor článku) spolu se členy nově 
zakládaného Geogebra institutu v Praze. Současné mezidobí, kdy verze 4 programu již byla 
zveřejněna v české lokalizaci, ale příslušná česká nápověda ještě není k dispozici, je pro 
uživatele pochopitelně nepříjemné. Snad by mohly k překonání tohoto mezidobí pomoci 
české materiály pro starší verzi GeoGebra 3 [4], [5] (přeložené Pavlem Sokolem), které jsou 
stále ještě k dispozici na uvedených adresách.  
 
Certifikace 
Lokální GeoGebra institut má oprávnění udělovat uživatelům v oblasti své působnosti 
certifikáty Mezinárodního GeoGebra institutu o úrovni zvládnutí programu. Jedná se o tři 
úrovně: „Uživatel“, „Expert“ a „Trenér“. Obecné požadavky na uchazeče, které zaručují 
jednotnou úroveň certifikátů udělovaných lokálními instituty, jsou stanoveny dokumentem 
[2], jejich specifikace pro konkrétní zemi jsou pak v pravomoci místních institutů. Ty se 
většinou neomezují jenom na vymezení požadavků pro získání certifikátů, ale také na 
vytvoření a organizování přípravných seminářů pro zájemce o certifikáty. Stejně postupují 
i naše instituty, které ve vzájemné spolupráci připravují finální podobu kurzů a požadavků na 
české držitele certifikátů. Vše by mělo být připraveno na jaře 2012. O možnosti žádat 
o udělení certifikátu, případně o možnosti absolvovat přípravné kurzy, budou účastníci 
konference „Užití počítačů ve výuce matematiky“ informováni prostřednictvím e-mailových 
kontaktů.     
 
Fórum uživatelů 
I když to přímo nesouvisí s činností GeoGebra institutu v Českých Budějovicích, je vhodné 
zde připomenout existenci fóra uživatelů programu GeoGebra [7], které představuje 
významný zdroj informací o možnostech tohoto programu a prostor pro výměnu zkušeností 
jeho uživatelů. Fórum má i svou českou sekci, která je zatím „spící“, mohla by se však 
probudit a stát se prostorem živé komunikace českých uživatelů.  
 

Sdílení materiálů 
Kromě výměny zkušeností a informací o programu je pro komunitu jeho uživatelů důležitá 
také možnost vzájemného sdílení „dobrých“ materiálů v programu vytvořených. Uveďme si 
zde dva webové portály, které takovéto sdílení umožňují, dokonce na celosvětové úrovni. 
Prvním z nich je portál GeoGebra Tube [6], zřízený a spravovaný přímo autorským týmem 
programu GeoGebra. Dalším prostorem specializovaným na sdílení výukových materiálů 
vytvořených v programech dynamické geometrie je portál I2G Intergeo [9], který je 
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výsledkem rozsáhlého projektu integrace programů dynamické geometrie a sdílení materiálů 
v nich vytvořených. I na vytvoření tohoto portálu se podíleli tvůrci programu GeoGebra. 
Výhodou I2G je česká lokalizace a propracovaný systém vyhledávání a hodnocení uložených 
materiálů.  
   
Závěr 
Program GeoGebra se stále více uplatňuje ve výuce matematiky na všech stupních škol. Počet 
jeho uživatelů, i v České republice, neustále roste. S tím nabývá na významu existence určité 
infrastruktury, která by zprostředkovávala kontakt mezi uživateli programu a napomáhala jim 
v jeho smysluplném a efektivním využívání. GeoGebra institut v Českých Budějovicích byl 
prvním článkem takovéto struktury v České republice a je téměř jisté, že v době publikování 
tohoto článku již nebude jediným. Postupně vznikne sít lokálních institutů, které budou 
dohromady tvořit „GeoGebra institut České republiky“. Ten pak bude hrát výše uvedenou roli 
ve vztahu k českým uživatelům. 
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PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE
MATEMATIKY

Roman Hašek, Michaela Noruláková

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického sys-
tému wxMaxima ve výuce matematiky spolu s možností jeho integrace s programem
GeoGebra a s prostředím interaktivní tabule.

Klíčová slova: wxMaxima, systém počítačové algebry, GeoGebra, interaktivní tabule,
matematika.

USE OF WXMAXIMA IN MATHEMATICS EDUCATION

Abstract. The paper presents selected examples of the use of computer algebra system
wxMaxima in mathematics education. It also introduces ways of its integration into the
interactive whiteboard environment and its application in association with GeoGebra
software.

Klíčová slova: wxMaxima, computer lagebra system, GeoGebra, interactive whiteboard,
mathematics.

1 Úvod

Cílem článku je, prostřednictvím konkrétních příkladů, ukázat některé možnosti využití
programu wxMaxima ve výuce matematiky. Vychází z workshopu Úvod do programu wx-
Maxima pořádaného se stejným cílem na 5. konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky
v listopadu 2011 v Českých Budějovicích.
Program wxMaxima je volně šiřitelným reprezentantem kategorie systémů počítačové

algebry (dále nahrazujeme zkratkou CAS pocházející z anglického „computer algebra
system�), který umožňuje realizovat symbolické a numerické výpočty a grafické znázorněni
2D a 3D objektů.
Jak ukázala i skladba příspěvků na výše zmíněné konferenci, jedničkou mezi programy

používanými pro podporu výuky matematiky se v současnosti stává program GeoGebra.
Nutno říci, že právem. Článek se zaměřuje na situace ve školní matematice, v nichž je,
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alespoň dle mínění autorů, vhodné použití CAS programu, konkrétně wxMaximy, pří-
nosné. Napomůže studentovi v pochopení učiva, přispěje k rychlému překonání výpočetní
náročnosti problému, dovoluje aplikovat symbolické řešení, poskytne trojrozměrný graf,
poslouží k ověření správnosti výsledku apod. Pro úplné vyřešení některých problémů,
většinou vycházejících z reálného světa, je pak optimální použití kombinace programu
dynamické geometrie s programem počítačové algebry.

2 Program wxMaxima

Program wxMaxima je rozhraním pro práci s volně stažitelným open source CAS pro-
gramem Maxima [3, 4]. Některé jeho vlastnosti, například částečná lokalizace do češtiny,
systém nástrojů, které dovolují program použít i při neznalosti syntaxe vybraných příkazů,
možnost vytváření dokumentů a jejich exportu do formátu „tex� či „html�, a samozřejmě
také nulová cena, činí z programu wxMaxima zajímavého reprezentanta kategorie CAS
programů ve školách.

2.1 Instalace

Program wxMaxima je volně stažitelný open source program, dostupný na stránce [4].
Jeho instalace je provedena téměř samostatně instalačním programem, bez nároků na
speciální dovednosti a znalosti uživatele. Program je po nainstalování připraven k použit.
Některé rysy jeho počátečního nastavení lze snadno změnit pomocí grafického rozhraní,
které vidíme na obrázku 1.

2.2 Nastavení

Všechna užitečná nastavení programu provedeme prostřednictvím dialogového okna Kon-
figurace programu wxMaxima, které je přístupné prostřednictvím posloupnosti akcí Edi-
tovat - Nastavení. Zde můžeme především nastavit jazyk, kterým s námi komunikuje
grafické rozhraní programu. Poznamenejme, že česká lokalizace grafického uživatelského
rozhraní není úplná, nápověda pak je dostupná pouze v angličtině. Dále lze v okně Kon-
figurace programu wxMaxima doporučit zaškrtnutí volby Enter vyhodnocuje výraz.
Tím zajistíme, že obsah řádku se odešle ke zpracování do paměti pouhým stisknutím
klávesy „Enter�, na rozdíl od implicitního nastavení, které vyžaduje stisknutí dvojice
kláves „Ctrl� a „Enter�. Za zmínku stojí ještě volby Použít centrovanou tečku jako
symbol násobení, Uložit velikost/pozici okna wxMaxima nebo Kontrola závorek
v textovém vstupu. Poslední jmenovaná volba zajistí, že spolu s levou závorkou se auto-
maticky píše i pravá, kurzor přitom zůstává mezi nimi. Pokud chceme v tomto režimu
uzavřít do závorek již existující výraz, nejprve ho označíme přetažením myší, potom
už stačí jenom napsat levou závorku. Po kliknutí na ikonu Styl u levého okraje okna
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Konfigurace programu wxMaxima můžeme měnit parametry písma v jednotlivých kom-
ponentách programu. To nám umožní například zvětšit písmo před použitím programu
na interaktivní tabuli.

2.3 Výstup

Při uložení dokumentu s přednastavenou příponou „wxm� se ztrácí výstupy zapsaných
příkazů. Při následujícím otevření dokumentu se zobrazí pouze tyto příkazy bez jejich
výsledků. Pro jejich získání tak musíme provést opětovné potvrzení všech příkazů, nej-
lépe pomocí volby Cell - Vyhodnotit všechna vstupní pole nebo příslušné klávesové
zkratky „Ctrl+R�. Uložíme-li dokument s druhou nabízenou příponou „wxmx�, výstupy
v něm zůstanou zachovány. Nezůstanou ale v paměti. Tam je dostaneme pouze opětovným
potvrzením příslušných příkazů. Uvedená volba Cell - Vyhodnotit všechna vstupní
pole („Ctrl+R�) tak spolu s volbou Maxima - Restart programu Maxima hraje důle-
žitou roli při opakovaném používání již hotového dokumentu. Užitečnost možnosti vy-
hodnocení celého dokumentu najednou ilustruje obrázek 1. Předpokládejme, že máme,
například pro práci na interaktivní tabuli, předpřipraven dokument pro realizaci nějakého
výpočtu. V našem případě se jedná o výpočet výšky stromu. Potom stačí, poté co se
studenty příslušné vztahy odhalíme rozborem obrázku na tabuli, odpovídající dokument
vyvolat, dosadit aktuální hodnoty vstupních parametrů (elevační úhel a vzdálenost po-
zorovatele od paty stromu) a stisknout Ctrl+R. Celý dokument je ihned přepočítán pro
nové vstupní hodnoty.

Obrázek 1: Výpočet výšky stromu pro různé vstupní hodnoty

110



2.3.1 Export

Při přípravě výukových materiálů oceníme možnost exportu do formátů „html� a „tex�.
Takto vytvořené soubory můžeme buď rovnou použít k prezentaci na webu, respektive
pro generování dokumentu „pdf�, nebo je můžeme prostřednictvím příslušných editorů
dále upravovat. Mohou se také stát součástí rozsáhlejšího textu či www stránky. Export
dokumentu do „html� rovněž představuje rychlou cestou, jak vytvářet kvalitní a všem
dostupné instruktážní materiály pro práci se samotným programem wxMaxima.

2.4 Nápověda

Program wxMaxima disponuje podrobnou nápovědou, která obsahuje i příklady použití
příslušných příkazů. Jak již bylo řečeno, nápověda není lokalizována do češtiny. Kompletní
text nápovědy, spolu s příklady použití a odkazem na webovou stránku [4], kde najdeme
online výukové materiály pro zvládnutí konkrétních dovedností s programem, najdeme
pod heslem Nápověda v nabídce příkazů. Nápovědu ke konkrétnímu příkazu vyvoláme
odesláním výrazu ve tvaru ? příkaz (pozor, mezi otazníkem a příkazem musí být mezera).
Pokud je příkaz již zapsán v dokumentu, stačí na něj přemístit kurzor a stisknout klávesu
„F1�. Pokud něco nevíme a nápověda nepomůže, je možné vznést dotaz na poměrně
aktivní fórum uživatelů, které je přístupné přes stránku programu [4].

2.5 Režimy práce s programem

Funkce programu wxMaxima, které pokrývají velkou část potřeb matematiky na základní
a střední škole, můžeme provádět dvěma způsoby: 1) s využitím nabídky grafického uži-
vatelského rozhraní programu, bez nutnosti znát potřebné příkazy a jejich syntaxi, 2)
prostřednictvím vstupního řádku programu, s nutností znát potřebné příkazy a jejich
syntaxi.
Druhý způsob je samozřejmě univerzální a umožňuje nám využít všechny příkazy

a funkce programu. Při volbě prvního způsobu můžeme program použít k základním
výpočtům, bez nutnosti znát příkazy, ale s omezením jenom na redukovanou nabídku
příkazů interpretovaných grafickýcm rozhraním. Každý režim práce s programem má tak
své zřejmé výhody i nevýhody. Rozhodně je však třeba mít stále na paměti, že možnosti
programu daleko převyšují nabídku akcí zprostředkovávaných jeho grafickým rozhraním.
Postup při řešení úlohy prostřednictvím grafického rozhraní je ilustrován následujícím
příkladem.

Příklad 1. Zobrazte graf funkce dvou proměnných, která je dána předpisem f(x, y) =
cos x · y2.
Z nabídky příkazů grafického rozhraní vybereme posloupnost Grafy - 3D graf.... Ob-
jeví se srozumitelný formulář (viz Obr. 2) obsahující volby, které mohou ovlivnit podobu
a formát výstupu grafu.
Po jeho vyplnění a potvrzení se ve zvláštním okně zobrazí graf dané funkce, který vidíme
na obrázku 3.
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Obrázek 2: Formulář grafickeho rozhrani pro zadání 3D grafu

Zároveň s vykreslením grafu se do aktivního dokumentu otevřeného v okně programu
přidá vstupní řádek s příslušným příkazem:

(%i1) plot3d(cos(x)*y^3, [x,-5,5], [y,-5,5], [plot_format,gnuplot])$

Obrázek 3: 3D graf

Příkazy grafického rozhraní můžeme aplikovat i na výrazy, které jsou již zapsány v do-
kumentu. Při vyvolání vhodného příkazu z nabídky uživatelského rozhraní, například
Rovnice - Řešit..., se tento příkaz provede buď na posledním potvrzeném (např. klá-
vesou „Enter�) výrazu, nebo, přemístíme-li kurzor, na výrazu v řádku s kurzorem.
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3 Vybrané úlohy

3.1 Základní výpočty

Symbolické i numerické možnosti programu oceníme při řešení úloh, které jsou sice jed-
noduché, jejichž úplné řešení je však výpočetně náročné.

Příklad 2. Legenda o tvůrci šachu [2]. Když tvůrce šachu předvedl novou hru svému
vládci, ten byl tak nadšen, že ho vyzval, ať si sám určí odměnu za tento vynález. Od-
pověď každého přítomného překvapila. Tvůrce hry totiž vyslovil přání, aby dostal počet
zrnek obilí, který je určen tak, že na první políčko šachovnice se položí jedno zrnko, na
druhé dvě, na třetí čtyři a tak dále, tj. na každé následující políčko dvojnásobek počtu zrn
z předchozího, dokud není vyčerpáno všech 64 políček. Vládce, skoro až uražený skrom-
ností tohoto požadavku, dal svému pokladníkovi okamžitý příkaz k spočítání a následnému
vydání odpovídajícího množství zrn. Po více než týdenním počítání pokladník zjistil, že
ke splnění vynálezcova jednoduchého přání nebude stačit ani veškeré obilí z královských
sýpek. Kolik zrn obilí čítala požadovaná odměna? Vyjádřete toto množství v kilogramech,
tunách či jiným způsobem, který by nám napomohl vytvořit si jeho názornou představu.

Program wxMaxima nám umožňuje provést symbolický zápis řešení úlohy a spočítat sou-
čet příslušné posloupnosti:

(%i1) ’sum(2^k, k, 0, 63)=sum(2^k, k, 0, 63);

(%o1)
63
∑

k=0

2k = 18446744073709551615

Pomocí příkazu makelist si můžeme nechat vypsat obsahy všech 64 políček. Zde je z dů-
vodu úspory místa tento výstup zkrácen:

(%i2) makelist(2^k,k,0,63);

(%o2) [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ..., 4611686018427387904, 9223372036854775808]

Tak již víme, že vládce by musel tvůrci hry vydat 18446744073709551615 zrn obilí. Máme
ale představu o tomto množství? Kolik je to kilogramů? Kolik nákladních automobilů
Tatra 815 by musel vládce nechat zrním naložit? Kdyby je měl, samozřejmě. Uvažujte, že
1000 zrn obilí má hmotnost přibližně 50 gramů a že nejběžnější modifikace Tatry 815 má
nosnost 15 tun.

(%i3) Zrn:sum(2^k, k, 0, 63);

(%o3) 18446744073709551615

(%i6) Zrn_kg:float(Zrn/20000);

(%o6) 9.223372036854776 1014

(%i7) Zrn_Aut:Zrn_kg/15000;
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(%o7) 6.148914691236517 1010

Vládce by tedy na transport daru potřeboval přibližně 6·1010 Tatrovek. S tak silným výpo-
četním prostředkem v ruce můžeme zcela pustit uzdu své fantazie a začít tvořit v úlohách
tohoto typu hojně užívané vláčky (z Tatrovek) či řetězy (ze zrn) a jejich délky porovná-
vat s různými pozemskými či vesmírnými rozměry. Tak můžeme, snad i s jistou dávkou
zábavy, dospět k celkem nenásilnému poučení o rozměrech světa, který nás obklopuje.

Příklad 3. Narozeninový problém [1]. Jaká je pravděpodobnost, že ve skupině n lidí,
například ve školní třídě s n = 30 žáky, najdeme alespoň dvě osoby, které mají stejný den
a měsíc narození?

Uvažovaná pravděpodobnost je překvapivě vysoká již pro poměrně malé hodnoty n, proto
se ve spojení s touto úlohou často používá termín „paradox�. Jinak ale postup řešení
tohoto problému není nijak složitý a pracuje pouze se základními pojmy pravděpodobnosti
na úrovni střední školy. Vycházíme z klasické definice pravděpodobnosti a pro snazší
početní uchopení pracujeme s jevem doplňkovým. Řešíme proto nejprve otázku, jaká je
pravděpodobnost np(n), že v dané skupině n lidí nemají žádní dva narozeniny ve stejný
den. Hledaná pravděpodobnost je potom dána vztahem p(n) = 1 − np(n). Jedná se tak
o pěknou aplikaci středoškolského učiva pravděpodobnosti, jejímž jediným úskalím může
být konečný numerický výpočet. Z následující ukázky je zřejmé, že použití wxMaximy nám
umožní dojít se studenty ke konečnému výsledku, případně dále zkoumat vývoj hodnot
p(n) v závislosti na n.

(%i1) np(n):=product(365-k+1, k, 1, n)/365^n;

(%o1) np (n) :=

∏n
k=1 365− k + 1
365n

(%i2) p(n):=1-np(n);

(%o2) p (n) := 1− np (n)
(%i3) p(30),numer;

(%o3) 0.706316242719269

Pravděpodobnost, že ve skupině 30 lidí najdeme alespoň dvě osoby, které mají stejné
datum narození, je tedy přibližně 71%.
Abychom měli lepší představu o vývoji závislosti p(n) na n můžeme si nechat progra-

mem spočítat hodnoty [n, p(n)] pro nějaký počáteční interval hodnot n, např. od 1 do 50
(výstup programu je pro úsporu místa zkrácen), a tyto hodnoty pak znázornit graficky.

(%i4) listp:makelist([k,p(k)],k,1,50),numer;

(%o4) [[1, 0], [2, 0.00273972602739725], ..., [49, 0.965779609322676], [50, 0.970373579577988]]

(%i5) wxplot2d([discrete,listp],[x,0,50]);
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3.2 Rovnice

Příklad 4. Je vám nabídnuta půjčka 103 000 Kč s dobou splácení 12 let při roční splátce
10 000 Kč. Spočítejte roční úrokovou míru „i� této půjčky.
Řešení úlohy vede na polynomickou rovnici (třináctého stupně) s neznámou „i�. Tuto
rovnici odvoďte, graficky znázorněte, určete všechna její reálná řešení a nakonec vyberte
to, které se vztahuje k zadání příkladu.

Program CAS dovoluje provést symbolický zápis úlohy, grafické znázornění příslušného
polynomu i jeho numerické řešení.

(%i1) polynom:103000*i*(1+i)^12-10000*(1+i)^12+10000;

(%o1) 103000 i (i+ 1)12 − 10000 (i+ 1)12 + 10000
(%i2) expand(polynom);

(%o2) 103000 i13+1226000 i12+6678000 i11+22000000 i10+48785000 i9+76626000 i8+
87252000 i7 + 72336000 i6 + 43065000 i5 + 17710000 i4 + 4598000 i3 + 576000 i2 − 17000 i
(%i3) wxplot2d(polynom,[i,-2,0.5],[y,-1000,11000]);

Pohledem na graf zjistíme, že polynom má nulový bod, jehož poloha odpovídá očekávané
hodnotě úrokové míry „i�. Hodnotu tohoto nulového bodu potom spočítáme numericky:
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(%i4) find_root(polynom,i,0.001,0.5);

(%o4) 0.0243220266129531

Roční úroková míra „i� uvažované půjčky činí po zaokrouhlení 2.4%.

3.3 Goniometrické rovnice

U některých funkcí programu není z jejich jména na první pohled zřejmé, k čemu všemu
je můžeme využít. To je i případ použití funkce to_poly_solve k řešení goniometric-
kých rovnic, které je ilustrováno následujícím příkladem. Tento jev je zřejmě důsledkem
otevřeného vývoje programu. Je dobré si na to vzpomenout vždy, když nás první neú-
spěch s programem svádí k prohlášení, že „to program neumí�. Vždy stojí za to se před
takovýmto prohlášením ještě poptat na uživatelském fóru [4].

Příklad 5. Řešte v R goniometrickou rovnici:
1
2
sin x+

√
3
2
cosx = −1

2
.

Pro řešení goniometrické rovnice použijeme funkci to_poly_solve, která je součástí ba-
líčku to_poly_solver. Proto musíme tento balíček ze všeho nejdříve nahrát do paměti
příkazem load.

(%i1) load(to_poly_solver);

(%i2) rov2:1/2*sin(x)+sqrt(3)/2*cos(x)=-1/2;

(%o2)
sin (x)
2
+

√
3 cos (x)
2

= −1
2

(%i3) to_poly_solve([rov2],[x]);

(%o3) %union

(

[x = 2 π%z2 +
5 π
6
], [x = 2 π%z3− π

2
]

)

Na posledním řádku vidíme, jak funkce to_poly_solve dokáže poměrně přehledným způ-
sobem zapsat obecné řešení dané rovnice, kde %union je symbolem sjednocení a %z2, %z3
jsou celočíselné parametry.
Pro samotné úpravy výrazů s goniometrickými funkcemi nám wxMaxima nabízí explicit-
něji pojmenované funkce, například trigsimp či trigreduce.

3.4 Soustavy rovnic

Program wxMaxima nabízí celou řadu funkcí pro řešení soustav lineárních rovnic, od
jejich přímého řešení, přes použití matic a determinantů až po grafické znázornění rov-
nic, pokud má smysl. Jedná se například o funkce solve, linsolve, coefmatrix,
augcoefmatrix, triangularize, echelon, col. V článku není prostor pro podrobné
představení všech těchto funkcí, ani to není jeho účelem. V následujícím příkladu se proto
zaměříme pouze na ukázku grafické reprezentace rovnic o třech neznámých s využitím
funkce wxdraw3d.
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Příklad 6. Řešte následující soustavu lineárních rovnic:

x+ 2y + z = 2

2x+ 6y + z = 7

x+ y + 4z = 3.

Pokud nevyužijeme služeb grafického rozhraní (volba Rovnice - Řešit lineární systém),
začneme třeba uložením rovnic do proměnných. Pro přímé vyřešení soustavy potom na-
sadíme funkci linsolve.

(%i1) r1:2*x-2*y+z=-9; r2:2*x+6*y-z=5; r3:x+y+4*z=3;

(%i4) linsolve([r1,r2,r3],[x,y,z]);

(%o4) [x = −3, y = 2, z = 1]
Funkce wxdraw3d náleží do balíčku draw, který musíme nejprve nahrát do paměti:

(%i5) load(draw)$

Pro zobrazení rovnic bez jejich předchozí úpravy na explicitní tvar převedeme každou rov-
nici funkcí implicit na tzv. grafický objekt, na který potom aplikujeme funkci wxdraw3d:

(%i12) wxdraw3d(surface_hide=true,
color=red,implicit(r1,x,-10,10,y,-10,10,z,-10,10),
color=blue,implicit(r2,x,-10,10,y,-10,10,z,-10,10),
color=green,implicit(r3,x,-10,10,y,-10,10,z,-10,10));

Obrázek 4: Grafické řešení soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých
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3.5 Geometrie

Použitím wxMaximy lze dobře doplnit stále ještě chybějící symbolickou složku programu
GeoGebra.

Příklad 7. Dokažte, že všechny tři výšky v libovolném trojúhelníku mají jeden společný
bod.

Existují různé důkazy této vlastnosti. Provedení jednoho z nich v programu GeoGebra je
znázorněno na obrázku 5. Podstatou zohoto důkazu je převedení otázky průsečíku výšek
trojúhelníku ABC na otázku průsečíku os stran trojúhelníku A′B′C ′.

Obrázek 5: Společný průsečík výšek - syntetický důkaz

Jak ilustruje následující záznam kódu (výstupy některých příkazů nejsou z prostorových
důvodů zobrazeny), program wxMaxima nám umožňuje doplnit obvyklý syntetický pří-
stup k důkazům geometrických vlastností o přístup analytický, důsledně symbolický.
Vrcholům trojúhelníku ABC a obecnému bodu X jeho roviny přiřadíme symbolické sou-
řadnice. Potom zapíšeme rovnice výšek trojúhelníku ABC jako přímek procházejících
vrcholy trojúhelníku a kolmých k protilehlým stranám.

(%i4) A:[a1,a2]; B:[b1,b2]; C:[c1,c2]; X:[x,y];

(%i8) va:(X-A).(B-C)=0; vb:(X-B).(C-A)=0; vc:(X-C).(B-A)=0;

(%o8) (b2− c2) (y − a2) + (b1− c1) (x− a1) = 0
(%o9) (c2− a2) (y − b2) + (c1− a1) (x− b1) = 0
(%o10) (b2− a2) (y − c2) + (b1− a1) (x− c1) = 0

Potom určíme společná řešení dvou různých dvojic z těchto tří rovnic a tato řešení porov-
náme vzájemným odečtením po souřadnicích.

(%i11) Pab:solve([va,vb],[x,y]);
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(%i12) Pac:solve([va,vc],[x,y]);

(%i13) Pab[1][1]-Pac[1][1]; Pab[1][2]-Pac[1][2];

(%o13) 0 = 0
(%o14) 0 = 0

Vyšly nám nuly. To znamená, že obě dvojice výšek mají stejný společný bod. Tím je
důkaz proveden.

3.6 Model reálného jevu

I v následujícím příkladě figuruje wxMaxima po boku GeoGebry. Tentokrát se představují
jako ideální dvojice pro modelování reálného jevu, se kterým se každý z nás denně setkává.

Příklad 8. Za určitých okolností můžeme na dně dobře umytého hrnečku nebo na hladině
nápoje v něm pozorovat křivku podobnou srdci (viz Obr. 6, vlevo). Tento jev nejprve mo-
delujte v programu GeoGebra, potom v programu wxMaxima odvoďte parametrické rovnice
pozorované křivky.

Dotyčná křivka je polovinou křivky zvané nefroida [6]. Vzniká jako obálka světelných pa-
prsků odražených od vnitřní stěny nádoby. Tím se řadí do rodiny tzv. kaustik. Geometric-
kou podstatu vzniku této křivky snadno modelujeme v programu GeoGebra. Využijeme
při tom možnosti plynulé změny polohy bodu dopadu světelného paprsku a zobrazení
stopy paprsku odraženého, jak vidíme na obrázku 6, vpravo.

Obrázek 6: Srdce ve sklenici - geometrický model

Pro odvození parametrických rovnic křivky ve wxMaximě použijeme poznatky diferenci-
ální geometrie o obálce systému křivek v rovině. Jedná se o křivku, která má v každém
svém bodě tečnu společnou s jednou z křivek uvažovaného systému. Její rovnice jsou řeše-
ním soustavy rovnic, která je tvořena rovnicí parametrického systému křivek l(x, y, ϕ) = 0,
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kde ϕ je reálný parametr, a její derivací
∂l(x, y, ϕ)

∂ϕ
= 0. Začneme zadáním souřadnic bodu

dopadu I a normálových vektorů nd a nr přímek, které v tomto pořadí reprezentují do-
padající a odražený paprsek (výstupy neuvádíme):

(%i1) I:[cos(phi+%pi/2),sin(phi+%pi/2)];

(%i2) nd:matrix([0,1]);

(%i3) nr:[-sin(2*phi),cos(2*phi)];

Poté definujeme uvedené dvě rovnice l(ϕ) a ld(ϕ) a řešíme jejich soustavu. Výsledkem jsou
parametrické rovnice zkoumané křivky, o čemž svědčí i závěrečné grafické znázornění.

(%i4) l(phi):=(x-I[1])*nr[1]+(y-I[2])*nr[2]=0;

(%i5) ld(phi):=diff(l(phi),phi);

(%i6) Curve:trigreduce(solve([l(phi)=0,ld(phi)=0],[x,y]));

(%o6) [[x = −sin (3φ)
4

− 3 sin (φ)
4

, y =
cos (3φ)
4

+
3 cos (φ)
4

]]

(%i7) wxplot2d([parametric,rhs(Curve[1][1]),rhs(Curve[1][2]),[phi,0,2*%pi],
[nticks,400]],[x,-1,1],[y,-1,1],[gnuplot_preamble,"set size ratio
1;"]);

4 Integrace wxMaximy na interaktivní tabuli

Program wxMaxima najde své uplatnění i při práci s interaktivní tabulí. Samozřejmě
ho využijeme jako nástroj pro rychlé symbolické či numerické výpočty a kreslení grafů.
Můžeme si v něm ale také předpřipravit nějaké zajímavé, ne však zcela triviální, řešení
probíraného problému, které chceme studentům ukázat. Integraci wxMaximy v prostředí
interaktivní tabule budeme ilustrovat následujícím příkladem, jehož zadání na tabuli vi-
díme na obrázku 7 a).

Příklad 9. Z nejvyššího okna věže ve výšce 15m se jeví šířka řeky v zorném úhlu α = 15◦.
Řeka je vzdálena 30m od věže. Vypočítejte šířku řeky.

Pro řešení příkladu se nabízí kosinová věta, ale také mnohem elegantnější použití souč-
tového vzorce pro funkci tangens. Obě řešení stojí za to, aby si je studenti propočítali.
Není však na škodu mít je, pro kontrolu i pro ilustraci, předpřipravené ve wxMaximě, jak
ukazuje obrázek 7 b).
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a) Náčrtek řešení úlohy b) Výpočet pomocí wxMaximy

Obrázek 7: Využití wxMaximy k výpočtům na interaktivní tabuli
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PROGRAM GEOGEBRA VE VÝUCE  
LINEÁRNÍ ALGEBRY 

 
Veronika Havelková 

FZŠ Táborská 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití programu GeoGebra ve výuce lineární 
algebry. Pozornost je zaměřena na soustavy lineárních rovnic, sčítání a násobení matic, 
determinanty a geometrické transformace. Součástí příspěvku bude i seznámení s výsledky 
využití programu ve výuce lineární algebry v prvním ročníku učitelství matematiky na 
Pedagogické fakultě UK. 
 
Klíčová slova: GeoGebra, lineární algebra, geometrické transformace 
 
 

GeoGebra in the teaching of linear algebra 
 
Abstract: The paper deals with the possibilities of using GeoGebra in the teaching of  linear 
algebra. The main focus is placed on the systems of linear equations, addition and 
multiplication of matrices, determinants, and geometric transformations. Part of the 
contribution will be also to get the audience acquainted with the results of the use the 
programme in the teaching of linear algebra. This teaching experience was made with the first 
grade students of mathematical education at the Charles University, the Faculty of Education. 
 
Keywords: GeoGebra, linear algebra, geometric transformations 
 
 
 
Přestože program GeoGebra získává v České republice na oblibě, často se s ním setkáváme 
především jako s programem podporujícím výuku planimetrie na základních a středních 
školách, kde nahrazuje jiné programy DGE. Potenciál GeoGebry je však výrazně větší a to 
nejen dík možností využití na poli všech úrovní edukačního procesu, ale i možným využitím 
na široké škále oblastí výuky matematiky. Díky svým širokým programovým možnostem 
a jednoduchému uživatelskému prostředí se GeoGebra stává velmi mocným nástrojem, 
s jehož využitím můžeme žákům i studentům pomoci přemostit znalosti z geometrie, algebry 
a matematické analýzy a učinit z nich funkční celek. Propojování dílčích znalostí 
z matematiky do jednoho uceleného celku je zcela jistě cílem většiny učitelů na základních 
a středních školách. Nástrojem se mohou stávat geometrické interpretace jednoduchých 
i složitějších algebraických operací aj. Na vysoké škole začíná být matematika pro mnohé 
studenty obtížnější z hlediska náročnosti na abstraktní uvažování. Proto jsem byla toho 
názoru, že i na této úrovni vzdělávání může být další možná interpretace probíraného učiva 
výhodou. Primárně z tohoto důvodu jsem se rozhodla, dynamickými applety podpořit předmět 
Lineární algebra, který je standardně vyučován v druhém semestru pro studenty oboru 
matematika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Sekundárním účelem (avšak 
neméně významným) bylo seznámení s možnostmi a didaktickým potenciálem programu 
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studenty jakožto budoucí učitele matematiky na druhém stupni základních škol a na středních 
školách. 

Využila jsem tedy dvou paralelních cvičení z lineární algebry (s celkovým počtem 
34 studentů) k interaktivnímu nahlížení do geometrických interpretací prostřednictvím 
dynamických appletů vytvořených v programu GeoGebra1. Před tímto cvičením již studenti 
absolvovali řadu přednášek a látka matic a determinantů již byla probrána. Vliv tohoto 
devadesátiminutového cvičení jsem následně zkoumala kombinací nástrojů kvalitativní 
a kvantitativní analýzy. Na začátku cvičení jsem prostřednictvím dotazníku zjišťovala, zda 
dovedou geometricky interpretovat, lineární funkci, soustavu rovnic (podle počtu řešení). 
Na tyto otázky odpovídali slovně. U zjišťování schopností geometricky interpretovat matice, 
sčítání matic, násobení matic a determinanty jsem využila jednoduchých příkladů, které měli 
za úkol libovolně geometricky zakreslit. To, jak operacionálně uvažují o sčítání matic, jsem 
zjišťovala dle volného dokončení věty (Když sčítáme matice, postupujeme tak, že…). Zároveň 
jsem vyšetřovala nakolik si myslí, že by jim k pochopení probírané látky z algebry pomohlo 
vidět i geometrickou interpretaci probírané látky a nakolik si myslí, že by vám k pochopení 
probírané látky pomohla interpretace pomocí programu dynamické geometrie (zde hodnotili 
na numerické posuzovací škále, kde 1 znamenala „vůbec nepomohlo“ a 5 znamenalo „hodně 
pomohlo“). Obdobný dotazník jsem rozdala i v závěru hodiny. 

Během cvičení jsem využila celé řady předpřipravených appletů, nad kterými jsem postupně 
se studenty vedla diskuzi, velmi důležitá pak byla soustavná manipulace s appletem, která 
umožňovala pohled na nezměrné množství různých řešení (studenti tak začnou nad appletem 
uvažovat v reálném čase a parametricky, čehož bychom při pohledu na statický obrázek 
nedocílili). V počátku jsme určovali počet řešení soustavy lineárních rovnic (obr. 1 Soustava 
lineárních rovnic), kde jsme využili i interpretaci soustavy lineárních rovnic jako rozšířené 
matice. Následně jsme již začali pracovat s maticemi a vektory. Názorně jsme si pomocí 
appletů ukázaly násobení matic skalárem (obr. 2 Násobení matic skalárem), sčítání matic 
(obr. 3 Sčítání matic), odčítání matic, násobení matic či význam determinantu matice typu 
(2,2) (obr. 4 Determinant matice)a typu (3,3). Násobení matic jsme interpretovali jak pomocí 
změny báze (obr. 5 Násobení matic) tak jako transformaci (obr. 6 Násobení matic jako 
transformace). Přestože geometrie transformací již nebyla náplní kurzu, studenty 
transformování pomocí matic zaujalo a využili jsme tedy i appletů na translaci 
(obr. 7 Translace jako násobení matic), rotaci a osovou souměrnost (obr. 8 Osová souměrnost 
jako násobení matic). 

Již na samotné hodině studenti projevovali, že se jim geometrické interpretace líbily 
a napomohly ke komplexnějšímu pochopení učiva. Z dotazníků posléze vyplynulo, že ačkoliv 
jejich očekávání od využití programu dynamické geometrie bylo poměrně vysoké 
(na numerické posuzovací škále, kde 1 znamenala „vůbec nepomohlo“ a 5 znamenalo „hodně 
pomohlo“ vyhodnotili průměrně na 3,7), jeho následné využití neznamenalo pokles oproti 
očekávání, ale ukázalo naopak to, že využití programu předčilo tato očekávání. Otázka: 
„Nakolik si myslíte, že vám k pochopení probírané látky pomohla interpretace pomocí 
programu GeoGebra?“ byla na stejné numerické posuzovací škále ohodnocena průměrně na 
4,3. Zbylé z otázek pak poukazovaly na posun v pochopení lineární algebry.  

                                                 
1 Všechny použité applety byly vlastní výroby a jsou nyní dostupné na www.geogebratube.org .  
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Přestože počet studentů neumožňuje zobecnění výzkumu, v dané skupině mělo využití 
programu GeoGebra jakožto podpory výuky lineární algebry úspěch. Nejen že pomohlo 
k prohloubení vědomostí, ale studentům ukázalo i didaktický potenciál nástroje společně 
s jeho všestranností. Toto tvrzení podpořil i ten fakt, že zkušenost z tohoto cvičení si někteří 
studenti přenesli dále a vzpudili pozitivně laděnou diskuzi na téma využití programu 
GeoGebra ve výuce matematiky v jednom z didakticky orientovaných předmětů… 
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Obr. 1 Soustava lineárních rovnic   
 

Obr. 2 Násobení matic skalárem  
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Obr. 3 Sčítání matic 
  

Obr. 4 Determinant matice 
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Obr. 5 Násobení matic 
 

 
Obr. 6 Násobení matic jako transformace  
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Obr. 7 Translace jako násobení matic 
 

 
Obr. 8 Osová souměrnost jako násobení matic 
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VYUŽITIE PROGRAMU GEOGEBRA  
 

Štefan Havrlent, Gabriela Galliková 

Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Abstrakt:  V článku poukazujeme na jednoduché využitie matematického dynamického 
programu GeoGebra pri riešení slovných úloh, ktoré nepatria do tematických celkov 
zaoberajúcich sa geometriou. Snažili sme sa vybrať slovné úlohy, ktoré sú aplikáciou situácii 
z praktického života, alebo aplikáciou matematiky využívanej v práci. V článku predstavíme 
vytvorenie jednoduchých aplikácii príkladov v programe GeoGebra, kde výstupom je 
GeoGebra applet simulujúci riešenie niektorých slovných úloh. 
 
Kľúčové slová: GeoGebra, aplikácia, úlohy, matematika 
 
 

Using software GeoGebra  
 

Abstract:  In the article, we show the easy use of GeoGebra dynamic mathematics in solving 
word problems, which do not fall into thematic complexes dealing with geometry. We try to 
select a word tasks application situation of practical life, or the application of mathematics 
utilized in the work. In the article we introduce a simple application examples in the program 
GeoGebra, where output is a GeoGebra applet simulating the solution of certain verbal tasks. 
 
Keywords: GeoGebra, application, tasks, mathematics 
 
 
 
Úvod 
 
Využitiu IKT pri vyučovaní predmetov na základnej  a strednej škole podľahla aj matematika. 
Učitelia využívajú okrem hardvérových prostriedkov aj širokú škálu softvérových 
prostriedkov. Využitie týchto prostriedkov je pre mnohých učiteľov praktické a jednoduché. 
Pri vyučovaní využívajú viaceré druhy programov na prezentovanie rôznych matematických 
celkov. Jeden z príkladov takejto praxe je využitie dynamického geometrického programu, 
GeoGebra, pri vyučovaní geometrie, analytickej geometrie. 
 
Mnohé články poukazujú na skutočnosť, že žiaci majú problém okrem pochopenia 
a predstavenia si zmyslu učiva aj problém s jeho aplikáciou a praktickým využitím v bežnom 
živote. Využitie matematických programov pri vyučovaní uľahčí žiakom cestu k pochopeniu 
a rozšíreniu si matematickej predstavivosti. 
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Problematika 

Vybrali sme slovné úlohy na pohyb a na priamu úmernosť(na vykonanú prácu). Úlohy sme 
vyberali na základe toho, aby i znenie bolo blízke žiakom z bežného života alebo z bežnej 
komunikácie. Pohybové úlohy sú zamerané na turistický pohyb: 

 

Úloha číslo 1: Z chaty vyšiel turista rýchlosťou 4  km/h. Druhy turista vyšiel z chaty o 0,5 h 
neskôr rýchlosťou   6 km/h. Za aký čas dobehne druhý turista prvého a koľko km od chaty? 

Na obrázku obrázok 1 vidíme aplikáciu tejto úlohy v programe GeoGebra. 

 

 

Obrázok 1: Applet riešenia úlohy číslo 1 

 

Úloha číslo 2: Z chaty Kľačianska Magura na chatu pod Suchým je 5,7 km. Z chaty 
Kľačianska Magura smerom na chatu pod Suchým vyrazil turista 1 priemernou rýchlosťou 
3 km/h, o 0,5 h neskôr vyrazil oproti nemu turista 2 priemernou rýchlosťou 6 km/h. Kedy 
a v akej vzdialenosti od mesta A sa stretnú? 

Na obrázku obrázok 2 vidíme aplikáciu tejto úlohy v programe GeoGebra. 
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Obrázok 2: Applet riešenia úlohy číslo 2 

 
Úloha číslo 3: Stroj naplní balenie 40 kg produktu za 1 hodinu, koľkými kg naplní stroj 
balenie za 3,5 h? 
 
Na obrázku obrázok 3 vidíme aplikáciu tejto úlohy v programe GeoGebra. 

 
Obrázok 3: Applet riešenia úlohy číslo 3 
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Prostredie 

Ponúkame riešenie úloh aj bežným numerickým spôsob, ale uvádzame aj riešenie úloh (úloha 
číslo 1, úloha číslo 2 a úloha číslo 3) pomocou IKT. Za IKT prostredie sme si zvolili už 
spomenutý dynamický matematický program Geogebra. 

GeoGebra je dynamický matematický software (DMS) na výučbu a učenie sa matematiky na 
základných a stredných školách. Poskytuje funkcie dynamického geometrického softvéru 
(DGS), ale tiež poskytuje základné funkcie  počítačového algebrického systému (CAS) na 
prepojenie  geometrie a algebry. GeoGebra je open source softvér a je voľne k dispozícii na 
www.geogebra.org. GeoGebra bola vytvorená s cieľom pomôcť študentom lepšie porozumieť 
matematike, geometrii a algebre. Môže sa použiť pre objavné vyučovanie, lebo podporuje 
experimenty a matematické objavy( Hohenwarter, 2007). 

V našom prípade chceme program GeoGebra využiť ako nástroj na tvorbu aplikácii, pre iné 
matematické teoretické celky ako je geometria, a ako nástroj aplikácie matematiky 

 

Aplikácia  

Podporiť informačnými a komunikačnými technológiami. 

Úloha č. 1: Z chaty vyšiel turista rýchlosťou 4  km/h. Druhy turista vyšiel z chaty o 0,5 h 
neskôr rýchlosťou   6 km/h. Za aký čas dobehne druhý turista prvého a koľko km od chaty? 
 
Grafický zápis: 

 

Obrázok 4: Grafické riešenie úlohy číslo 1 

 
v1 = 4 km/h – priemerná rýchlosť 1. turistu 

s1 – dráha, ktorú prejde 1. turista od svojho štartu za 0,5 h – čas, kým vyštartuje 2. turista 

s2 – dráha, ktorú prejde 1. turista po 0,5 h dovtedy, kým ho nedobehne 2. turista 

v2 = 6 km/h – priemerná rýchlosť 2. turistu 
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s – dráha, ktorú prejde 2. turista od času svojho štartu dovtedy, kým nedoženie 1. turistu 

Z grafického zápisu(obrázok 4 ) vidíme, že keď spočítame obidve dráhy, ktoré prejde prvý 
turista, dostaneme dráhu, ktorú prejde druhý turista: s1 + s2 = s 

Z fyziky vieme, že dráhu vypočítame tak, že rýchlosť vynásobíme časom: s = v . t 

Takto si rozpíšeme aj predchádzajúcu rovnicu:  v1 . t1 + v1 . t = v2 . t  

 
t1 = 0,5 h – čas, ktorý ide 1. turista, kým za ňou vyrazí 2. turista 

t – čas od štartu 2. turistu dovtedy, kým 2. turista nedoženie prvého 

Dosadíme si do rovnice hodnoty, ktoré sú dané: 

4 . 0,5 + 4 . t = 6 . t 

2 + 4t = 6t / - 4t 

2 = 2t / : 2 

t = 1 h, t.z. druhý turista doženie prvého za 1 hodinu. 

Keď chceme vypočítať v akej vzdialenosti od chaty sa turisti stretnú, musíme si vypočítať 
dráhu s, ktorú prejde 2. turista: 

s = v2 . t 

s = 6 . 1 = 6 km 

Druhý turista dobehne prvého za 1 hodinu a 6 km od chaty. 

Žiakom ponúkame aj GeoGebra applet tejto úlohy(obrázok 1). Žiaci pozorovaním časovej osi 
(obrázok 5) vidia pohyb jednotlivých turistov a ich vzájomné vzdialenosti. Pozorovaním 
a menením tohto časového údaju žiaci môžu prísť na riešenie úlohy. 

 

Obrázok 5 
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Na obrázku (obrázok 6) je časť appletu, na ktorej žiaci môžu pozorovať pohyb turistov zo 
zadania úlohy. V tejto časti appletu môžeme pozorovať ako sa k sebe turisti približujú, aký 
čas prešli a koľko času alebo km turistom treba ešte prejsť aby druhý dobehol prvého. 

 

Obrázok 6 

 

Vo vrchnej časti appletu môže učiteľ alebo žiak zmeniť hodnoty v zadaní (obrázok 7), ktoré 
sú rýchlosť prvého turistu, druhého turistu a oneskorenie druhého turistu. 

 

Obrázok 7 

 

Úloha č. 2: Z jednej chaty vyšiel turista rýchlosťou 4  km/h. Z druhej chaty vyšiel druhy 
turista o 0,5 h neskôr rýchlosťou  6 km/h. Za aký čas sa obaja turisti stretnú a koľko km 
prejde každý z nich? 
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Grafický zápis: 

 

Obrázok 8: Grafické riešenie úlohy číslo 2 

 
v1 = 4 km/h – priemerná rýchlosť turistu 1 

s1 – dráha, ktorú prejde turista 1 za 0,5 h, to je dovtedy, kým vyrazí oproti nemu turista 2 

s2 – dráha, ktorú prejde turista 1 od vyštartovania turistu 2 dovtedy, kým sa nestretne 
s turistom 2 

v2 = 6 km/h – priemerná rýchlosť turistu 2 

s3 – dráha, ktorú prejde turista 2, kým sa nestretne s turistom 1 

t1 = 0,5 h – čas, ktorý ide turista 1, kým vyrazí oproti nemu turista 2 

t – čas od štartu turistu 1 dovtedy. kým sa nestretne s turistom 2 

Z grafického zápisu (obrázok 8) vidíme, že keď spočítame dráhy, ktoré prejde turista 1 s 
dráhou, ktorú prejde turista 2, dostaneme celkovú dráhu – vzdialenosť medzi oboma chatami: 
s1 + s2 + s3 = s 

Dráhu si opäť podľa fyziky rozpíšeme ako súčin priemernej rýchlosti a času a dosadíme do 
predchádzajúcej rovnice: v1 . t1 + v1 . t + v2 . t = s 

Dosadíme si do rovnice hodnoty, ktoré sú dané: 

4 . 0,5 + 4 . t + 6 . t = 5,7 

2 + 4t + 6t = 5,7/ - 2 

10t = 3,7  / : 10 

t = 0,37 h 

Vypočítali sme, že turista 1 sa stretne s turistom 2 o 0,37 h po štarte turistu 1 zo svojej chaty. 

Ak chceme vypočítať v akej vzdialenosti od mesta A sa stretnú, musíme vypočítať dráhu, 
ktorú prejde do okamihu stretnutia motocykel: 
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s1 + s2 = v1 . t1 + v1 . t = 4 . 0,5 + 4 . 0,37 = 3,48 

Vypočítali sme, že sa stretnú 3,68 km od chaty 1. 

Turista 1 sa stretne s turistom 2 po 0,37 h 3,68 km od chaty 1. 

 

Žiakom ponúkame aj GeoGebra applet tejto úlohy(obrázok 2). Žiaci pozorovaním časovej 
osi(obrázok 9) vidia pohyb jednotlivých turistov a ich vzájomné vzdialenosti. Pozorovaním 
a menením tohto časového údaju žiaci môžu prísť na riešenie úlohy. 

 

Obrázok 9 

 

Na obrázku (obrázok 10) je časť appletu, na ktorej žiaci môžu pozorovať pohyb turistov zo 
zadania úlohy. V tejto časti appletu môžeme pozorovať ako sa k sebe turisti približujú, aký 
čas prešli a koľko času alebo km turistom treba ešte prejsť aby sa turisti stretli. 

 

 

Obrázok 10 

 

Vo vrchnej časti appletu môže učiteľ alebo žiak zmeniť hodnoty v zadaní (obrázok 11), ktoré 
sú rýchlosť prvého turistu, druhého turistu a oneskorenie druhého turistu. Takže zmeniť celé 
zadanie. 
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Obrázok 11 

 

Úloha č. 3: Stroj naplní balenie 40 kg produktu za 1 hodinu, koľkými kg naplní stroj balenie 
za 3,5 h? 

40 kg produktu za 1 h 

x kg produktu za 3,5 h 

 

40 . 3,5 = x . 1  

140 = x  

x = 140 kg produktu  

Stroj naplní za 3,5 h balenie 140 kg produktu. 

Žiakom ponúkame aj GeoGebra applet tejto úlohy(obrázok 3). Žiaci pozorovaním časovej 
osi(obrázok 14) v akom čase a ako rýchlo sa napĺňa balenie. Pozorovaním a menením tohto 
časového údaju žiaci môžu prísť na riešenie úlohy. 

 

Obrázok 12 

138



V časti appletu (obrázok 12) môže učiteľ alebo žiak zmeniť hodnoty v zadaní, ktoré sú čas 
naplnenia balenia a koľkými kg produktu, potom čas naplnenia balenia, za ktorý sa má 
naplniť balenie množstvom produktu, ktoré chceme vypočítať. Takže zmeniť celé zadanie. 

Na obrázku (obrázok 13) vidíme ako sa napĺňa balenie akým množstvom produktu. Žiak si 
môže tento applet pozastaviť a prepočítať si, či sa naozaj množstvo produktu mení tak ako sa 
mení v jeho výpočtoch. 

 

Obrázok 13 

 

 

Obrázok 14: 
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Záver 

Zámer 
Naším zámerom je príprava výskumu využitia GeoGebra appletov pri vyučovaní matematiky 
na základných školách. Na využitie programu pri riešení iných ako geometrických úloh. Vo 
výskume chceme sledovať prácu žiakov s appletmi na riešenie našich troch už pripravených 
slovných úloh. Chceme sledovať záujem žiakov o pracu s týmto IKT prostredím. 
 
Spôsob uskutočnenia zámeru 
Výskum, chceme vykonávať na vybraných základných školách, kde experimentálna skupina 
žiakov sa bude učiť pomocou našich appletov a kontrolná skupina bežnými metódami 
a spôsobmi. Porovnať chceme záujem žiakov o novší spôsob vysvetlenia učiva, dotazníkom 
chceme zistiť aj úspešnosť appletov u žiakov. 
 
Predpokladaný prínos 
Predpokladáme, že nová metóda riešenia slovných úloh na pohyb viac upúta žiakov a zvýši 
záujem žiakov pri riešení úloh. Druhý predpoklad je, že nová metóda ani nezlepší ale ani 
nezhorší kvalitu a kvantitu učenia, akurát predpokladáme, že môže skrátiť čas venovaný na 
preberanie daného učiva. 
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Abstract: The open source software GeoGebra is rapidly gaining popularity in the teaching 
and learning of mathematics around the world. Currently, GeoGebra is translated to 60 
languages, used in 190 countries, and downloaded by approximately 500,000 users in each 
month. In this paper, we offer a brief introduction to the history of the software, introduce its 
worldwide community, outline new features of the latest version GeoGebra 4, and share 
future software development plans. 
 
Key words: dynamic mathematics software, GeoGebra, mathematics education 
 
Introduction 
The software GeoGebra originated in the master's thesis project of Markus Hohenwarter at the 
University of Salzburg in 2002. It was designed to combine features of interactive geometry 
software (e.g. Cabri Geometry, Geometer's Sketchpad) and computer algebra systems (e.g., 
Derive, Maple) in a single, integrated, and easy-to-use system for teaching and learning 
mathematics (Hohenwarter & Preiner, 2007). During the past years, GeoGebra has developed 
into an open-source project with a group of more than 30 developers and over 200 translators 
all over the world. Since 2004, the number of visitors to GeoGebra’s website has increased 
from 7,000 per month to currently over 1 million visitors per month coming from 190 
countries. 
 
International GeoGebra Institute 
To be able to better assist the GeoGebra community through its rapid growth we established 
the International GeoGebra Institute (IGI) at the end of 2007. The four principal aims of IGI 
are to  

• offer teacher training and support;  
• develop teaching materials and the software;  
• conduct research;  
• outreach to less well-off communities.  

 
IGI is essentially an umbrella organisation for local GeoGebra Institutes (GI) established by 
teachers and researchers at universities and teacher education institutions (Hohenwarter & 
Lavicza, 2007). Local GeoGebra Institutes agree to follow the aims of IGI, but the emphasis 
of their work depends on their local needs, interests, and priorities. Currently, there are more 
than 60 local GeoGebra Institutes in over 30 countries (Figure 2) and all of them are doing 
valuable and diverse work for the GeoGebra community.  
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Figure 1: Map of local GeoGebra Institutes, http://www.geogebra.org/igi 

 
The development of the international community has also been catalysed by the new 
GeoGebra website (http://www.geogebra.org) where local Institutes and community members 
can post their meetings and workshops. There are numerous GeoGebra talks offered at 
various conferences and there were 15 specialised GeoGebra conferences in 2011 in Europe, 
North and South America, as well as Asia. Furthermore, owing to the good work of local GIs 
there are hundreds of well-trained (certified in most cases) GeoGebra trainers who support 
teachers in their communities. Local GeoGebra Institutes are also actively involved in 
projects, which are not only locally important, but contribute to the entire community.  
 

GeoGebra 4 
Work on the new version GeoGebra 4.0 started in November 2008, even before GeoGebra 3.2 
was released in June 2009. For the 4.0 release, we have had a much bigger developer team - 
with 10 people making major contributions, compared to 3 for GeoGebra 3.2 - and much 
more time which has resulted in many improvements across the board. 
 
One of the interesting consequences of GeoGebra’s Open Source model is that almost all 
developers and translators contribute to GeoGebra because they are already interested in it as 
a user. Generally, they also add something that they personally want, be it a missing feature, 
fixing a bug or translating the software into their language. Sometimes people will work on 
just one feature but we now have several long-term developers who brought new ideas on 
board that have significantly affected the new version. In addition, we have a group of about 
100 semi-official beta-testers who enjoy trying out the latest development builds even at an 
early stage. 
 
Ease of use 
This has always been the most important design consideration for the GeoGebra developers. 
One major improvement in GeoGebra 4 is in the way that dynamic texts can be created. The 
Text Tool has been completely redesigned so that object names can be selected from a drop-
down menu. Alternatively, one can simply drag an object from the Algebra View to the 
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Graphics View to create dynamic text. 
 
Many other things that were possible in GeoGebra 3.2 are now easier. For example: creating 
random numbers, buttons to trigger events, export multiple linked files to HTML, export as 
animated GIF, select objects before or after choosing a tool like Reflection, and visual bracket 
matching in the Input Bar. 
 
Layout Manager & Perspectives 
In GeoGebra 3.2, the Views could be arranged either vertically or horizontally. In GeoGebra 
4.0 a much more flexible arrangement is now possible using the new drag & drop layout 
manager. Also, as a result of this, it is now possible to have two Graphics Views open 
simultaneously showing the same objects or different objects, at the same scale or at a 
different scale.  

 

 
Figure 2: Flexible arrangement of Views in GeoGebra 4 

 
There is a new Perspectives menu option which allows switching quickly to a pre-defined set 
of views and tools including the Primary perspective which is used in our new version for 
younger students, GeoGebraPrim. 
 
Filling old Gaps 
There have been some obvious gaps in what GeoGebra can do which have now been 
remedied in version 4. For example: hatching as a fill option, compound paths, animation of a 
point on a path, inequalities (e.g., y < sin(x)), missing transformations (shear, stretch), implicit 
curves (e.g., x³ + y³ = 1), functions of more than one variable (e.g., f(a, b, c) = a + b² + c³ ), 
functions and parametric curves can now be transformed, a variable can now be entered for 
the minimum and maximum of both sliders and axes, lists are now draggable, loci can be now 
created from a slider, and text can have a background colour. 
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Figure 3: Implicit Curve, hatch filling,  

“Stick to Edge” option for axes, and improved equation rendering. 
 
The equation rendering, used in for example FormulaText[sqrt(x/2+1)], now uses the 
JLaTeXMath renderer. This means that virtually all LaTeX commands are now supported and 
the rendering is now of professional quality. 
 
The spreadsheet now has its own Toolbar with One and Two Variable analysis and chart 
Tools. It also provides a Probability calculator which allows you to plot and calculate with 
more than a dozen common distributions. 
 
We have made some improvements for interactive whiteboards and Tablet PC including a Pen 
Tool and an on-screen keyboard. With the addition of the on-screen keyboard, GeoGebra 4.0 
is also completely controllable using just a mouse.  For accessibility, we now allow GeoGebra 
to be controlled completely from the keyboard (and not only by using a “mouse emulator”). 
We believe that this is a feature unique to GeoGebra amongst similar software, and this is 
possible due to its original command-based design.  
 
New Commands 
GeoGebra’s command-based design allows us to add many powerful commands without 
making the program too complex (e.g. we don’t have to keep adding more and more buttons 
into the Toolbar). Some examples for new commands in GeoGebra 4: 

• SolveODE: numerical solution of first- and second-order differential equations 
• SlowPlot: actually a macro, which just creates a function whose drawing is controlled 

by a slider 
• Voronoi: Draws a Voronoi Diagram for the given points 
• Sample: takes a simple random sample from a list (with or without replacement) 
• Shuffle: shuffles a list 
• StemPlot: Plots a Stem Plot in the Graphics View 
• ComplexRoot: plots the complex roots of a polynomial (as points, on an Argand 

diagram) 
• PrimeFactors: eg returns {2, 2, 2, 3} for 24 

In addition, GeoGebra 4 now offers scripts (in JavaScript, or just comprising GeoGebra 
commands) which can be attached to objects including the new Buttons and Textfields. 
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GeoGebraTube 
In parallel with the GeoGebra 4.0, we have launched our new material sharing platform 
GeoGebraTube (http://www.geogebratube.org) to replace the old GeoGebraWiki. It supports 
direct uploading of constructions from GeoGebra and offers easy searching as well as user 
ratings, tagging, and commenting of materials. 

 

Figure 4: GeoGebraTube material sharing platform 

GeoGebra's Future: Web, CAS, and 3D 

The GeoGebraWeb project (Hohenwarter, Ancsin, et al 2011) will allow using GeoGebra 
applets, so called dynamic worksheets, on a wide range of devices including smart-phones 
like the iPhone or the Google Android platform.  To achieve this, we are currently porting 
parts of GeoGebra to the web programming language JavaScript. This will allow the use of 
GeoGebra online materials in modern web browsers without the need for a Java plugin, both 
on mobile devices with touch support as well as on desktop and laptop computers.  

We have chosen to use the Google Web Toolkit (GWT) for this as it will allow us to maintain 
the one code base for the desktop and web versions of GeoGebra fairly easily. For the 
moment we only support the Graphics View. In the future, GeoGebraWeb should support 
other views as well and  allow you not only view but to also create GeoGebra worksheets on 
an iPad or Google Chromebook. 
 
CAS View 
GeoGebra has been using a built-in a computer algebra system (CAS) for symbolic 
computation of derivatives and integrals for several years. Until now this powerful component 
was merely used under the hood and not directly accessible to the user for symbolic 
manipulations of expressions. We have now opened this up and are currently adding a CAS 
view to extend the symbolic features of GeoGebra allowing students to work with fractions, 
equations, and formulas that include undefined variables. 
This new symbolic algebra view should be easy to use by students starting at age 12 and fully 
integrated in the dynamic GeoGebra environment. Thus, basic features like expand and factor 
will be available by using toolbar buttons with the mouse from a specific CAS toolbar which 
is shown automatically when the CAS view is clicked. An important feature is the possibility 
to manipulate only part of an expression by selecting it with the mouse and then clicking on a 
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tool like "factor". First teaching materials for the CAS View have already been tested in 
Austrian classrooms. 
 
GeoGebra3D   
GeoGebra3D aims to create a three dimensional Geometry and Graphics View in GeoGebra 
that is easy to use with the mouse. This view will allow the creation and interactive 
manipulation of 3D objects like points, lines, polygons, spheres, and polyhedrons as well as 
function plots of the form f(x,y). The 3D view should both be usable in the GeoGebra 
standalone application as well as offer the possibility to be embedded into interactive web 
pages. A key feature is that you will be able to take a (dynamic) slice through the 3D 
construction to create a new 2D view which will be displayed alongside using the layout 
manager from GeoGebra 4. 
 

 

Figure 5: GeoGebra3D as part of GeoGebra 5 Beta 
 
Conclusion 
GeoGebra has grown from a small student project to an international community. Due to the 
involvement of hundreds of volunteers we hope that it will offer a new way to teach 
mathematics around the world and contribute to the education of students. The latest version 
of GeoGebra 4 can be found at http://www.geogebra.org. Beta versions of the CAS and 3D 
views and be found on our website under "Roadmap". 
 
We invite everyone to join our efforts, help to develop new ideas and share experiences with 
the community. If you are interested in getting involved, please join our mailing lists, 
Facebook page, YouTube channel, get involved in a local GeoGebra Institute, or come to one 
of the local conferences in the upcoming years. 
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VYUŽITÍ PROGRAMU DERIVE PŘI VÝUCE NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 

Miroslava Huclová  

Katedra výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická, ZČU, Plzeň 

 
Abstrakt:  
Příspěvek demonstruje použití systému počítačové algebry Derive při výuce matematiky na 
druhém stupni základní školy. Teoretická část příspěvku se zabývá analýzou využití 
algebraického software na základní škole při výuce. Vyčleňuje učivo vhodné pro výuku 
s podporou počítačového programu, stanovuje cíle a použité vyučovací metody. Praktická 
část rozděluje učivo tematického okruhu Číslo a proměnná do jednotlivých ročníků a udává 
typové příklady vhodné pro práci s programem. V těchto příkladech je zaznamenán režim 
programu Derive, tipy do výuky pro učitele a časté chyby žáků při práci s programem Derive.  
 
Klíčová slova: Derive, matematika, RVP ZV 
 
 

Derive use the program for teaching the elementary school 
 

Abstract: 
The post demonstrates the use of computer algebra system "Derive" for teaching mathematics 
in secondary schools. The theoretical part of the paper analyzes the use of algebra software in 
teaching in elementary schools. Allocates appropriate curriculum for teaching with the 
support of a computer program, setting objectives and teaching methods used. The practical 
part of the curriculum divides the thematic area “Numbers and Variables” for each year and 
gives examples of the type suitable for working with the program. In these examples, the 
mode is recorded in Derive, teaching tips for teachers and students common mistakes when 
they are working with the program Derive. 
 
Key words: Derive, mathematic, RVP ZV 
 
 
Teoretická část 
Úvod 
V příspěvku budu demonstrovat aplikaci systému počítačové algebry Derive při výuce 
matematiky na základní škole a s tím související chyby žáků, kterých se dopouští při využití 
tohoto software. Úvodní část příspěvku se zabývá systémem Derive a analyzuje využití 
algebraického systému ve výuce na základní škole v souladu s vzdělávací politikou České 
republiky. V této linii je vymezeno i učivo, které je vhodné pro využití tohoto software. 
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V úvodní části jsou stanoveny cíle výuky a použité vyučovací metody. Praktická část 
příspěvku stanovuje typové příklady, které jsou vhodné pro výuku daného učiva 
z tematického okruhu Číslo a proměnná v algebraickém systému Derive. Typové příklady 
vychází z řady učebnic Pracovní sešit z matematiky: soubor úloh pro 6. – 9. ročník základní 
školy autorů Odvárko-Kadleček a odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro 
základní vzdělávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V těchto příkladech je 
na základě praktických zkušeností zaznamenán režim programu Derive, tipy do výuky pro 
učitele k výuce, časté chyby žáků při práci s programem Derive a další možné rozšíření 
uvedeného učiva. Pojmenování častých chyb žáků při práci s programem upozorňuje 
v praktické rovině na možná úskalí ve výuce a dává možnost pedagogovi se s tímto jevem 
seznámit před výukou. Souhrnem je celkový pohled na využití prostředků výpočetní techniky 
při výuce.  
Popis software Derive 
Derive je program typu CAS (computer algebra system), v němž je možno provádět 
symbolické i numerické výpočty a kreslit dvourozměrné i třírozměrné grafy. Při výpočtech je 
uživateli k dispozici velké množství matematických funkcí. První verze programu byla 
vydána v roce 1988 (předchůdce byl program muMATH) [1]. V současné době firma Texas 
Instruments program Derive přestala vyvíjet a orientuje se na vývoj nových nástrojů pro školu 
a domácí využití studentů. Nové nástroje a software TI-Nspire TM představují možnost 
transferu z kalkulaček do počítače a naopak. Proto umožňují studentům jejich pedagogům 
větší mobilitu mimo školu [8]. Princip výpočtů však zůstává shodný s programem Derive, 
který se v Evropě stále prodává a je velmi rozšířen. 
Analýza využití algebraického software na základní škole při výuce 
Jedna z hlavních strategických linií vzdělávací politiky v České republice, která je definována 
v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR, je dosažení vyšší kvality a funkčnosti 
vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat 
požadavkům informační a znalostní společnosti, udržitelného rozvoje, zaměstnanosti 
a potřebám aktivní účasti na životě demokratické společnosti v integrované Evropě [2] 
(str. 18). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ve vzdělávací oblasti 
Matematika a její aplikace charakterizuje pro tuto oblast, jak se žáci budou učit využívat 
nových technologií při výuce. „Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky 
(především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) 
a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají 
nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž 
v samostatné a kritické práci se zdroji informací“ [7] (str. 29). V tematickém okruhu Číslo 
a proměnná na druhém stupni, na který navazuje tematický okruh prvního stupně Čísla 
a početní operace, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost 
provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým 
postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat 
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číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem 
proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.  
Učivo tematického okruhu Číslo a proměnná 

• dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší 
společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti  

• celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa  
• desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, 

smíšené číslo, složený zlomek  
• poměr – měřítko, úměra, trojčlenka  
• procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché 

úrokování  
• mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina  
• výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny  
• rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými [7] 

Předpokládané cíle výuky 
Kognitivní – žáci: 

• s využitím výpočetní techniky si osvojí základní početní operace, pořadí početních 
operací, řešení lineárních rovnic, soustav lineárních rovnic a základní vztahy funkcí 

• s využitím výpočetní techniky a programu Derive pochopí základní vztahy mezi 
číselnými obory, naučí se řešit základní matematické operace a sestrojovat funkce 
a s využitím těchto znalostí analyzovat vztahy a vlastnosti v matematice 

• naučí se porovnávat výsledky své práce s výsledky programu, s kalkulačkou, 
matematicko-fyzikálními tabulkami 

Afektivní – žáci: 
• respektují odlišné postupy zadání a výpočtu  
• jsou si vědomi výhod spolupráce s ostatními spolužáky 

Psychomotorické – žáci: 
• zhotovují grafy funkcí, určují jejich vztahy a vlastnosti 
• prezentují nahlas a srozumitelně svou práci zhodnotí své dovednosti a znalosti v dané 

problematice 
Sociální – žáci: 

• respektují potřebu klidu při práci 
• dováží reálně posoudit své dovednosti a znalosti 

Vyučovací metody 
Metoda slovní: monologická metoda (výklad) 
Metoda názorně-demonstrační: předvádění – ukázka práce s programem Derive, vlastnosti 
programu, zadání algebraických výrazů, nastavení režimu programu 
Metoda praktická: metody práce s výpočetní technikou – práce s programem Derive 
Vymezení pomůcek 
Počítač s připojením na internet, interaktivní tabule nebo dataprojektor, program Derive, 
připravené soubory na síťovém disku školy se zadáním, sešit na poznámky, kalkulačka, 
matematicko-fyzikální tabulky. 
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Praktická část 
Následující příklady rozděleny do jednotlivých ročníků a komentáře k nim vycházejí 
z konkrétních praktických zkušeností z výuky. 
Každý příklad obsahuje následující body: 

• učivo z tematického okruhu Číslo a proměnná v doporučeném ročníku základní školy 
• tipy do výuky pro učitele 
• režim programu Derive 
• chyby žáků při práci s programem 
• další možné rozšíření v uvedeném učivu 

Využití algebraického software v 6. ročníku ZŠ 
Desetinná čísla 
Využití programu pro numerické výpočty desetinných čísel. V tomto učivu se žáci naučí 
orientovat v prostředí programu (desetinnými čísly se zpravidla začíná při výuce matematiky 
na 2. stupni ZŠ). Žáci řeší jednoduché numerické příklady.  
Tipy do výuky pro učitele:  

• žáci se zpočátku učí pracovat s numerickou klávesnicí, je nutná tolerance pomalejšího 
tempa výuky 

• žáci se orientují ve výsledku zapsaného desetinným číslem, je třeba používat pro 
výpočet v programu tlačítko Aproximovat 

• při dělení desetinných čísel lze nastavit režim na libovolný počet desetinných čísel 
Možnosti – Nastavení režimu, lze tak ukázat možnosti a přesnost programu 
v porovnání s kapesními kalkulačkami, pro žáky je tato nabídka velmi efektní, 
uvědomují si, že by takto velké desetinné číslo nikdy nespočítali 

• doporučuji využití programu v tomto učivu pro ovládnutí jeho funkcí a jako kontrolní 
mechanizmus žáků pro ověření svých správných výpočtů  

Režim programu Derive: 
Aproximovat 
Možnosti – Nastavení režimu (Přesnost, Počet číslic) 
Chyby žáků při práci s programem:  

• program má jako desetinný oddělovač tečku, na toto nutno žáky opakovaně 
upozorňovat (vysvětlit jim rozdíl mezi evropským způsobem zápisu desetinných čísel 
a americkým způsobem zápisu desetinných čísel) 

• žáci se chybně orientují ve znaku pro dělení „/“, je to dáno obsahem jejich znalostí 
(obor racionálních čísel se zavádí v 7. ročníku)) 

Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 
• využití programu k výpočtu a ověření správnosti výpočtu složitějších desetinných čísel 

se závorkami 
Dělitelnost 
Využití programu pro výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného 
násobku čísel.  
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Tipy do výuky pro učitele:  
• žákům je třeba vysvětlit funkci pro výpočet největšího společného dělitele GCD (n1, 

n2,…, nn) (the greatest common divisor) a upozornit je, že se funkce liší od námi 
zavedeného označení NSD 

• žákům je třeba vysvětlit funkci pro výpočet nejmenšího společného násobku LCM (n1, 
n2,…, nn) (the least common multiple) a upozornit je, že se funkce liší od námi 
zavedeného označení NSN  

• doporučuji využití programu pro ověření znaků dělitelnosti čísel, pro určení NSD nebo 
NSN více čísel a pro ověření správnosti žákovských výpočtů 

Režim programu Derive: 
Aproximovat 
GCD (n1, n2,…, nn) 
LCM (n1, n2,…, nn) 
Chyby žáků při práci s programem:  

• v tomto učivu žáci nemají problémy, musí si však správně opsat funkci, kterou budou 
zadávat do příkazového řádku 

Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 
• test prvočísla: PRIME?(n), tato funkce umožní žákům zjistit, zda číslo je prvočíslem 

(true – pravda, false – nepravda) 
• test následujícího prvočísla NEXT_PRIME(N), tato funkce umožní žákům zjistit 

následující prvočíslo po číslu n 
• test předchozího prvočísla PREVIOUS_PRIME(N), tato funkce umožní žákům zjistit 

předchozí prvočíslo po číslu n 
Využití algebraického software v 7. ročníku ZŠ 
Zlomky, celá čísla, racionální čísla 
Využití programu pro výpočty zlomků a celých čísel. V tomto učivu se žáci naučí zadávat 
zlomky, pracovat s výpočty, zjednodušovat zlomky, převádět zlomky na desetinná čísla. 
V učivu celých čísel mohou žáci simulovat a ověřit si nabyté poznatky v praxi. V závěru 
učiva dochází k rozšíření číselného oboru na racionální čísla s využitím všech předchozích 
znalostí. 
Tipy do výuky pro učitele: 

• při výpočtech složitějších zlomků je třeba žáky upozornit na správné zápisy (nemohou 
zapsat výraz tak, jak ho mají napsaný na papíru), při pořadí početních operací je první 
násobení, proto je třeba zlomek umístit do závorky 

• lze využít výpočtu výsledku stejného příkladu ve tvaru zlomku a ve tvaru desetinného 
čísla (možno nastavit počet číslic desetinného čísla) 

• doporučuji využití programu v tomto učivu pro ovládnutí jeho funkcí a jako kontrolní 
mechanizmus žáků pro ověření svých správných výpočtů  

• zkuste s žáky dělit nulou 
• při početních operacích s celými čísly si žák ověří nabyté znalosti v praxi 

Režim programu Derive: 
Zadat a zjednodušit (výsledek zlomek) 
Zadat a aproximovat (výsledkem desetinné číslo) 
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Možnosti – Nastavení režimu (Přesnost, Počet číslic) 
Chyby žáků při práci s programem:  

• žáci chybně zapíší v příkazovém řádku zlomek (zapomínají na závorky) 
• při zápisu smíšených čísel zapomínají mezi celé číslo a zlomek vložit znaménko „+“ 

Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 
• praktický důkaz komutativního, distributivního a asociativního zákona 

Využití algebraického software v 8. ročníku ZŠ 
Mocniny s přirozeným mocnitelem, výrazy s proměnnými 
Využití programu pro výpočet mocnin a odmocnin.  
Tipy do výuky pro učitele:  

• při výpočtech druhé mocniny a odmocniny porovnáváme výsledky s matematiko-
fyzikálními tabulkami, žáci si všímají rozdílu v hodnotách programu a hodnotách 
uvedených v tabulkách, dokážou nastavit počet číslic desetinného čísla, pro rozšíření 
možno využít i kalkulačku (program má na panelu s matematickými symboly 
uvedenou jen druhou odmocninu, odmocnina vyšších řádů se řeší převodem na 
mocninu s racionálním exponentem) 

Režim programu Derive: 
Využití panelu s matematickými symboly (mocnina, druhá odmocnina (SQRT)) 
Zadat a aproximovat (výsledkem desetinné číslo) 
Možnosti – Nastavení režimu (Přesnost, Počet číslic) 
Chyby žáků při práci s programem:  

• v tomto učivu žáci nemají problémy, výpočet vyšší odmocniny žáci zpravidla 
nezvládají z výše uvedených důvodů 

Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 
• praktické výpočty s užitím Pythagorovy věty v rovině nebo prostoru 

Mnohočleny 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení mnohočlenů, rozklad mnohočlenu na součin.  
Tipy do výuky pro učitele:  

• žáci se setkávají s proměnnými, navazují na předchozí znalosti výpočtů 
s algebraickým programem, užívají stejné matematické operátory 

• žáci si ověřují správnost svých výpočtů pomocí programu, vnímají vztahy 
jednotlivých početních operací, respektují pořadí početních operací a správnost zápisu 
mnohočlenů 

• režim Roznásobit nabízí možnost Roznásobit podle proměnných, tuto funkci nutno 
žákům opakovaně vysvětlit 

• režim Rozklad činitelů na součin nabízí možnost Proměnné pro rozklad, tuto funkci je 
také nutné žákům vysvětlit 

Režim: 
Zjednodušit – Základní zjednodušení 
Zjednodušit – Zobrazit krok 
Zjednodušit – Roznásobit 
Zjednodušit – Rozložit na činitele 
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Chyby žáků při práci s programem: 
• žáci chybně zapíší mnohočlen (vynechají početní operace, nebo závorky) 
• žáci se hůře orientují ve výběru proměnných při roznásobení a rozkladu na činitele 

často docházejí k jiným výsledkům, než vypočítali v sešitě 
Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 

• důkazy známých vzorců 
Lineární rovnice 
Využití programu pro řešení lineárních rovnic  
Tipy do výuky pro učitele:  

• rovnice lze řešit přímo v režimu Řešit – Výraz…, lineární rovnice je tak ihned 
vyřešena 

• úpravami rovnic krok za krokem, tak, jak postupujeme při počítání na papíře či tabuli, 
velice jednoduše můžeme provádět různé početní operace s oběma stranami rovnice 
současně a neustále sledovat vliv těchto úprav na dílčí rovnice, od zadání až po 
výsledek, pomocí příkazu pro substituci můžeme potom snadno vykonat zkoušku 
(kopii rovnice vytváříme pomocí F4) 

• žáci při metodě krok za krokem okamžitou zpětnou vazbu, v případě neúspěšného 
řešení se žák může soustředit na nalezení vhodné ekvivalentní úpravy 

• doporučuji, aby si při řešení příkladu zapisovali postup k jednotlivým krokům 
(ekvivalentní úpravy, výsledek, zkouška) pomocí nástroje Vložit – Text 

• vyzkoušejte řešit s žáky rovnici, která nemá řešení (false) a rovnici, která má řešení 
(true) 

Režim programu Derive: 
Řešit – Výraz… 
Zjednodušit – Základní zjednodušení  
Zjednodušit – Substituce proměnné 
Vložit – Text 
Chyby žáků při práci s programem:  

• nezapisují-li si žáci stručně postup v metodě řešení ekvivalentních úprav krok za 
krokem, při kontrole výsledků se neorientují na pracovní ploše 

• z výsledek true a false nedovedou správně vyhodnotit řešení lineární rovnice 
• při zkoušce zapomínají dosazovat do zadání, nebo rozdělit rovnici na levou a pravou 

stranu 
Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 

• řešení lineárních rovnic s absolutní hodnotou 
• řešení slovních úloh pomocí rovnice s jednou neznámou 

Využití algebraického software v 9. ročníku ZŠ 
Lomené výrazy 
Využití programu pro vypočtení hodnoty lomeného výrazu a úpravu lomeného výrazu.  
Tipy do výuky pro učitele:  

• žákům je třeba znova zdůraznit pořadí početních operací a význam závorek pro 
správné zapsání lomeného výrazu do programu Derive 
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Režim programu Derive: 
Zjednodušit – Substituce proměnné 
Zjednodušit – Základní zjednodušení  
Zjednodušit – Roznásobit 
Zjednodušit – Rozložit na činitele 
Chyby žáků při práci s programem:  

• chybně zapíší lomený výraz do příkazového řádku 
Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 

• úprava složeného lomeného výrazu, vyvození vzorce 
• orientace v struktuře výrazu, změna v zadání výrazu v programu 

Soustavy rovnic 
Využití programu pro soustav lineárních rovnic.  
Tipy do výuky pro učitele:  

• navažte na předchozí učební látku – řešení lineárních rovnic s programem Derive 
• žákům je třeba vysvětlit režim Řešit – Soustavu rovnic a zapisování rovnic, které 

požadují vyřešit do nabídky 
Režim programu Derive: 
Řešit – Soustavu rovnic 
Chyby žáků při práci s programem:  

• žáci nezapíší do nabídky správná čísla rovnic, které požadují k řešení, nebo nevyznačí 
znak # před zapsané číslo 

Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 
• řešení soustav lineárních rovnic s absolutní hodnotou 
• řešení soustav třech lineárních rovnic 

Funkce, Goniometrické funkce 
Využití programu pro sestrojení grafu lineární funkce, kvadratické funkce, lineární lomené 
funkce a grafů goniometrických funkcí. Využití programu pro grafické řešení soustav 
lineárních rovnic. 
Tipy do výuky pro učitele:  

• žáky seznámíme s nabídkou tvorby 2D grafu a zobrazením oken na pracovní ploše 
• teoretické poznatky podpoříme vytvořením konkrétních funkcí v programu 
• pro určení definičních oborů a oborů hodnot funkce pracujeme s definičním oborem 

grafu 
• pro určení průsečíku grafů pracujeme s křížkem, pro pohyb bodu po křivce s nabídkou 

Trasovat grafy 
• podporujte žáky v zobrazení grafů různých parametrů, žáci se pak lépe orientují 

v učební látce 
• motivujte žáky k vkládání textu do grafů a výpočtů (viz Obrázek 1) 

Režim programu Derive: 
Vložit – 2D-graf 
Okno – Vertikální (Horizontální) dlaždice 
Vložit – Graf 
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Vložit – Text 
Trasovat grafy 
Chyby žáků při práci s programem:  

• horší orientace ve více oknech, neoznačí okno, ve kterém chtějí pracovat 
Další možné rozšíření v uvedeném učivu: 

• 3D- graf 

 
Obrázek 1 – práce žáka 9. ročníku – grafické řešení soustavy lineárních funkcí v 2D a 3D režimu 
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Závěr 
Program Derive používám při výuce matematiky již pět let ve všech ročnících druhého stupně 
ZŠ. Pro názornější ukázky práce s programem využívám interaktivní tabuli. Všichni žáci mají 
při výuce s programem k dispozici svůj počítač. Pozitivně hodnotím jednoduché ovládání 
programu, možnost provádět numerické výpočty a kreslit dvourozměrné i třírozměrné grafy. 
Využití programu ve výuce na základní škole chápu jako doplněk kvalitní výuky. Využití 
výpočetní techniky v hodinách matematiky připravuje žáky na vstup do života nejenom 
s ohledem na kvalitní vědomosti a dovednosti, ale i s ohledem na život v dnešní počítačové 
společnosti.  
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Abstrakt: Článek uvádí výsledky výzkumu, který byl realizován ve školním roce 2009/2010. 

Na vzorku šesti tříd porovnáváme tradiční výuku s pouţitím rýsovacích potřeb a výuku podle 

upraveného kurikula s výlučným rýsováním pomocí DGS na tematickém celku Osová 

souměrnost.  

 

Klíčová slova: Uţití DGS, GeoGebra, osová souměrnost, geometrie 

 

 

Risks replacement drawing on paper using ICT in teaching school geometry 

 
Abstract: Paper presents results of research that was conducted in school year 2009/2010. In 

a sample of six classes we compared traditional teaching with ruler and compass according to 

modified curriculum with exclusive drawing by DGS on axial symmetry. 

 

Key words: using DGS, GeoGebra, axial symmetry, geometry 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je efektivnost výuky matematiky při vyuţití digitálních 

technologií. Konkrétně jakých výsledků budou dosahovat ţáci při výuce učiva Osová 

souměrnost pouze s vyuţitím výpočetní techniky v porovnání s ţáky, kteří se učí uvedené 

učivo tradičními výukovými prostředky a prozkoumat rizika spojená s takto pojatou výukou. 

Do mezinárodního výzkumu se zapojilo šest škol (pět škol z ČR a jedna škola z Polska). 

Pedagogové z výzkumného týmu společně stanovili cíle výuky, připravili jednotné vyučovací 

metody a organizační formy výuky, vypracovali jednotný učební materiál v programu 

GeoGebra. Obsah vzdělávání vycházel z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní 

vzdělávání a byl přizpůsoben školním vzdělávacím programům jednotlivých škol. Časový 

harmonogram výuky byl jednotný pro experimentální a kontrolní skupinu. Přípravnou fází pro 

realizaci výuky u experimentálních skupin bylo seznámení se se základními funkcemi 

programu a jeho ovládáním, aby mohl být realizován výzkum. 
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Vyučovací metody 

Metoda slovní: monologická metoda (výklad) 

Metoda názorně-demonstrační: předvádění – ukázka vlastností osově souměrných útvarů, 

konstrukce osově souměrných útvarů s vyuţitím výpočetní techniky 

Metoda praktická: metody práce s výpočetní technikou – práce s programem GeoGebra 

Vymezení pomůcek 

Počítač s připojením na internet, interaktivní tabule nebo dataprojektor, program GeoGebra, 

připravené soubory na síťovém disku školy se zadáním, sešit na poznámky.
1
 

Vlastní realizace výzkumu 

Realizace výzkumu probíhala ve školním roce 2009/2010 na těchto školách: 

 10. ZŠ Plzeň: 14 ţáků experimentální skupiny a 19 ţáků kontrolní skupiny 

 25. ZŠ Plzeň: 25 ţáků experimentální skupiny a 23 ţáků kontrolní skupiny 

 31. ZŠ Plzeň: 23 ţáků experimentální skupiny a 22 ţáků kontrolní skupiny 

 Základní škola Kříţova, Jihlava: 11 ţáků experimentální skupiny a 18 ţáků kontrolní 

skupiny 

 Gymnázium Dr. Polesného ve Znojmě a gymnázium v Ledči nad Sázavou: 31 ţáků 

experimentální skupiny a 25 ţáků kontrolní skupiny 

 Gymnázium Katowice (Polsko): 21 ţáků experimentální skupiny a 21 ţáků kontrolní 

skupiny 

Časové a organizační vymezení: 

Experimentální i referenční skupiny měly shodnou časovou dotaci osmi vyučovacích hodin. 

Poslední vyučovací hodinu byly vypracovány závěrečné písemné práce a dotazníky. Výzkum 

probíhal v rozmezí března aţ května s ohledem na tematické plány jednotlivých škol. Řazení 

hodin bylo zcela přizpůsobeno běţnému rozvrhu ţáků v jednotlivých školách. 

Přípravná fáze výzkumu 

Výzkumný tým připravil kurikulum celé výuky učiva Osová souměrnost. Kaţdá vyučovací 

hodina měla vypracované kurikulum s připravenými materiály ve formátu gbb
2

. Pro 

experimentální skupinu tým upravil soubory pro úvodní kurz ovládání programu. 

  

                                                 
1
 Software GeoGebra je multiplatformní, dynamický program určený pro všechny úrovně výuky geometrie. Je 

volně k dispozici na http://www.geogebra.org. Lze jej provozovat jak prostřednictvím lokální instalace, tak bez 

instalace pomocí appletu ve webovém prohlíţeči. 
2
 Formát dynamického programu GeoGebra 
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Vlastní průběh výuky 

Před zahájením výuky absolvovali ţáci experimentální skupiny úvodní kurz v rozsahu čtyř 

vyučovacích hodin. Cílem bylo seznámit ţáky s obsluhou a prostředím programu. Výuka 

probíhala v počítačových učebnách jednotlivých škol s vyuţitím interaktivní tabule nebo 

dataprojektoru. Ţáci si osvojili základní konstrukce programu, manipulace s objekty, tvorbu 

vlastních objektů a označování objektů.  

Výuka tematického celku Osová souměrnost probíhala bez rýsovacích pomůcek (sešit měli 

ţáci k dispozici pouze pro črtání a zapisování poznámek). Vlastní rýsování ţáci realizovali 

pouze na počítači s vyuţitím uvedeného software. Soubory s příklady byly v diferenciované 

obtíţnosti, někdy ţáci pouze manipulovali s objekty a zjišťovali jejich vlastnosti, v dalších 

příkladech ţáci vyuţívali vestavěných nástrojů k zhotovení osově souměrných útvarů. V další 

fázi poznání měli ţáci vyuţívat jen geometrických vlastností útvarů bez pouţití nástrojů. 

Nejvyšší fází bylo experimentování s objekty a vyuţití vztahů osových souměrností (důkaz 

nesouměrnosti lidské tváře, souměrného odrazu hladiny v jezeře). Tvůrci příkladů vyuţili 

vlastností programu tak, aby vznikly příklady rozdílné obtíţnosti a nároků na znalosti a 

kreativitou ţáků.  

Obsah učiva v jednotlivých hodinách: 

Hodina 1: 

Shodné geometrické útvary, vlastnosti shodných útvarů, hra se shodnými útvary. 

Hodina 2: 

Základný vlastnosti osově souměrných útvarů, doplnění osově souměrných útvarů, sestrojení 

osově souměrného útvaru bez nástroje programu GeoGebra Osová souměrnost. 

Hodina 3: 

Sloţitější osově souměrné útvary, osy souměrnosti rovinných obrazců, konstrukce os 

souměrnosti rovinných útvarů. 

Hodina 4: 

Samodruţné body, vzor a obraz osově souměrných útvarů, konstrukce osy úhlu a osy úsečky 

s vyuţitím osové souměrnosti, hra s osově souměrnými obrázky. 

Hodina 5:  

Útvary souměrné podle osové souměrnosti z běţného ţivota (automobil, vlajky, domy). 

Vyuţití objektů osově souměrných, vyhledávání osově souměrných tvarů s programem. 

Hodina 6: 

Vyuţití rovinných útvarů (trojúhelník, kruţnice, oblouk) ve vztahu k osové souměrnosti, hra 

s objekty, vyuţití nástrojů programu. 

Hodina 7: 

Projekty jezero, tvář (vyuţití své tváře a zjištění, zda je tvář ţáka osově souměrná), obtíţnější 

příklady na vyuţití více os v osové souměrnosti (skládání zobrazení). 

Hodina 8: 

Vypracování písemných testů. 
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Ověřování znalostí 

Po realizované výuce učiva Osová souměrnost následovalo další vyučovací hodinu 

vypracování dvou písemných testů pro porovnání ţáků experimentální a kontrolní skupiny. 

Zadání testů bylo jednotné pro obě skupiny. První písemná práce byla cíleně sestavena tak, 

aby zde všichni ţáci museli rýsovat s rýsovacími potřebami (test rýsovací). Druhá písemná 

práce obsahovala úkoly, kde ţáci vyuţívali znalostí osově souměrných útvarů, doplňovali 

souměrné části útvarů, zhotovovali náčrtky (test nerýsovací). Jako srovnávací práce byly 

pouţity poslední čtvrtletní písemné práce, které poslouţily k porovnání vstupní úrovně 

experimentální a kontrolní skupiny. 

Vyhodnocení testů a výsledky 

Statistický test významnosti 

V kvantitativně orientované části výzkumu jsme navázali na výzkum, který byl realizovaný 

v předchozím roce (2). Pro ověření výsledků z písemných prací v jednotlivých školách byly 

vyuţity stejné postupy, tzn. pro ověření, zda jsou mezi výsledky písemných prací obou skupin 

statisticky významné rozdíly, jsme pouţili Studentův t-test s hladinou významnosti  = 0,05, 

který patří k nejpouţívanějším statistickým testům významnosti pro metrická data získaná 

měřením ve dvou různých skupinách objektů. Statistická hypotéza byla ověřována proti tzv. 

nulové hypotéze H0: Mezi průměrným počtem bodů dosaženým experimentální skupiny a 

průměrným počtem bodů dosaženým v kontrolní skupině není statisticky významný rozdíl. 

Pokud hypotéza není potvrzena, platí alternativní hypotéza  H1:  Mezi průměrným počtem 

bodů experimentální skupiny a průměrným počtem bodů kontrolní skupiny je statisticky 

významný rozdíl.  

Ověření shodnosti rozptylů statistických souborů 

Předpokladem pro pouţití Studentova t-testu je shodnost rozptylů statistických souborů. 

Shodnost rozptylů jsme zjistili provedením Fisherova-Snedecorova F-testu. Vypočítaná 

hodnota F se srovnávala s kritickou hodnotou kritéria pro zvolenou hladinu významnosti 

. Výsledky testu na této hladině významnosti jsou uvedeny v tabulce. 

Testy 
31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň  

ZŠ 

Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a Ledeč 

nad Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Srovnání 

čtvrtletní 

práce 

není 

rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl není rozdíl 

Rýsovací 

test 

není 

rozdíl 

není 

rozdíl 
je rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl není rozdíl 

Test bez 

rýsovacích 

pomůcek 

není 

rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl 

není 

rozdíl 
není rozdíl není rozdíl 

Tabulka 1: Výsledky Fisherova-Snedecorova F-testu 
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Statistické výpočty jednotlivých škol 

Vypočítanou hodnotu t jsme porovnali s kritickou hodnotou Studentova  pro zvolenou 

hladinu významnosti  = 0,05 a počet stupňů volnosti . Z tabulky Kritické hodnoty testového 

kritéria  (3 str. 258) jsme vyčetli nejbliţší tabelovanou hodnotu. Pokud byla vypočítaná 

hodnota menší neţ hodnota kritická, přijali jsme hypotézu nulovou. V opačném případě byla 

přijata hypotéza alternativní. 

Čtvrtletní 

písemná práce 

z M 

31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň 
ZŠ Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a 

Ledeč nad 

Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Kritérium t 1,836 0,178 1,142 0,949 0,742 1,329 

Počet stupňů 

volnosti f 
43 46 32 27 54 40 

Tabelovaná 

hodnota 
2,014 2,013 2,352 2,052 2,005 1,684 

Hypotéza  nulová nulová nulová nulová nulová nulová 

Zhoršení exp. 

Skupiny 
ne ne ne ne ne ne 

Tabulka 2: Čtvrtletní písemná práce z matematiky (srovnávací práce) 

Test 

s rýsovacími 

potřebami 

31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň 
ZŠ Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a 

Ledeč nad 

Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Kritérium t 1,684 5,433  2,415 4,260 4,135 

Počet stupňů 

volnosti f 
43 46  27 54 40 

Tabelovaná 

hodnota 
2,014 2,013  2,052 2,005 1,684 

Hypotéza  nulová alternativní alternativní alternativní alternativní alternativní 

Zhoršení exp. 

Skupiny 
ne ano ano

3
 ano ne ano 

Tabulka 3: Prověrka s rýsovacími potřebami (test rýsovací) 

Test bez 

rýsovacích 

potřeb 

31. ZŠ 

Plzeň 

25. ZŠ 

Plzeň 

10. ZŠ 

Plzeň 
ZŠ Jihlava 

Gymnázium 

Znojmo a 

Ledeč nad 

Sázavou 

Gymnázium 

Katowice 

(Polsko) 

Kritérium t 1,348 1,718 6,676 2,809 0,567 4,741 

Počet stupňů 

volnosti f 
43 46 32 27 54 40 

Tabelovaná 

hodnota 
2,014 2,013 2,037 2,052 2,005 1,684 

Hypotéza  nulová nulová alternativní alternativní nulová alternativní 

Zhoršení 

experimentální 

skupiny 

ne ne ano ano ne ano 

Tabulka 4: Prověrka bez rýsovacích potřeb (test nerýsovací) 

  

                                                 
3 Výsledek byl vyhodnocen s využitím Welchova t-testu 
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Souhrnné testování 

Pro souhrnné testování nebylo moţné vyuţít plánovaného t-testu, protoţe zkoumané vzorky 

neměly stejný rozptyl. Testování jsme provedli pomocí neparametrického Mann-Whitney  

U testu s následujícími výsledky. 

Pokud bychom nerozlišovali gymnázia a ZŠ, pak výsledky nejsou statisticky významné. Kdyţ 

skupiny rozdělíme na gymnázia a ZŠ, tak platí: Pro gymnázia je na hladině p=0,05 statisticky 

signifikantní zlepšení základní skupiny v obou testech. Pro ZŠ je na hladině p=0,05 statisticky 

signifikantní zhoršení základní skupiny v obou testech. 

 
Graf 1: Výsledky pro Gymnázia   Graf 2: Výsledky pro ZŠ 
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Analýza rýsovacích testů 

 Studenti nerozlišovali důležitost čar 

Z narýsovaných řešení nebyl patrný rozdíl mezi výsledkem a pomocnými čárami, 

studenti nerýsují osu souměrnosti čerchovanou čárou. Tento jev je velmi 

pravděpodobně způsobený tím, ţe studenti experimentální skupiny během výuky 

k těmto věcem nebyli důsledně vedeni. 

 Studenti opomíjejí popisky  

V úlohách často chyběli popisky os i obrazů v osové souměrnosti. Výchozí nastavení 

GeoGebry vytváří popisek objektů při jejím vytvoření a studenti patrně popiskům 

nepřikládali takovou důleţitost, resp. nebyli zvyklí je ručně doplňovat. 

 Nepřesné rýsování  

V experimentální skupině byla patrná vyšší nepřesnost rýsování. GeoGebra zajišťuje 

přesné rýsování a automaticky „chytá“ blízké objekty. 

 Problém s dílčími konstrukcemi 

Přestoţe byly trénovány základní konstrukce osy úhlu a úsečky, tak studenti v dalších 

příkladech vyuţívali vestavěných nástrojů a v testu pak tyto konstrukce neuměli 

narýsovat. 

 

Obrázek 1 - Ukázka nepřesného rýsování   Obrázek 2 - Přibliţné určení osy úsečky 

 

Obrázek 3 - Přibliţné určení osy úhlu 
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Analýza jednotlivých příkladů 

Příklad 3 testoval představivost ţáků a jejich schopnost zakreslit osu souměrnosti. Příklad 

obsahoval čtyři dílčí příklady, které byly řazeny dle obtíţnosti. 

Ţáky lze dle postupu řešení rozdělit na dvě skupiny. První skupina se u všech dílčích příkladů 

pokusila zakreslit osu souměrnosti a tím ověřila, zda je objekt v osové souměrnosti či nikoliv. 

Druhá skupina dle zkušeností určila, zda jsou objekty osově souměrné a aţ poté narýsovala 

osu souměrnosti.  

Určení osy v první figuře ţákům nečinilo problémy, druhou a třetí figuru zvládli lépe ţáci 

experimentální (zde se projevila lepší výuky názornost při práci s programem GeoGebra), 

v poslední (nejobtíţnější) figuru zvládli jen někteří ţáci (jednotky) bez ohledu na skupinu. 

Příklad 3d) zobrazil dvě osově souměrné přímky, kde byl nestejně dlouhý vzor a obraz, coţ 

byl pro ţáky velký problém
4
. Ţáci, kteří příklady řešili intuitivně na základě zkušeností, 

pravděpodobně právě z tohoto důvodu napsali odpověď ne a nepokusili se osu nakreslit. Ţáci, 

kteří u ostatních příkladů osu narýsovali, zde patrně z neznalosti konstrukce osy úhlu také 

neuspěli. Správná odpověď se správnou konstrukcí osy byla pouze u jedinců v celém 

zkoumaném vzorku. 

Nezanedbatelnou skupinu tvořili ţáci, kteří osu aspoň načrtli. Například u ţáků gymnázia 

Znojmo bylo těchto ţáků dvanáct (39 %). Osm ţáků zakreslilo osu ve vodorovné poloze, coţ 

ukazuje na zkušenost právě s takto poloţenou osou, jeden ţák zakreslil osu ve svislé poloze a 

tři ţáci dokonce zakreslili obě dvě osy souměrnosti. Z tohoto zjištění vyplývá zajímavý 

poznatek, ţe někteří ţáci nemají problém s vyřešením příkladu, ale s nedostatečně zaţitou 

konstrukcí osy úhlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Se studenty kontrolní skupiny tento příklad ani nejde natrénovat, protože programy dynamické geometrie přímky 

vždy rýsují přes celé pracovní okno. 
 

Obrázek 5 - ţák u všech příkladů rýsuje 

osy, u posledního obrázku neví jak, tak píše 

ne. 

 

Obrázek 4 - ţák ví, kde osy leţí, ale 

v posledním příkladu osy narýsuje pouze 

přibliţně. 
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Příklad 4 byl dle výsledků nejtěţším příkladem v testu. Spojoval v sobě všechny důleţité 

kompetence – porozumění matematickému textu, pochopení zadání a rýsovací dovednosti. 

Ţáci se při řešení potýkali především s problémem konstrukce osy souměrnosti. 

V testu se vyskytly tři základní metody konstrukce osy souměrnosti o. První skupina 

narýsovala úsečku AA’, určila její střed a narýsovala osu o jako osu úsečky AA’. Druhá 

skupina konstrukci osy zvládla bez konstrukce úsečky AA’, coţ ukazuje na lepší orientaci 

v příkladu. Třetí skupina narýsovala úsečku AA’, odhadla její střed a narýsovala osu o jako 

osu úsečky AA’ (ve výsledné konstrukci pak byla chyba měření aţ několik mm.). Časté 

problémy s nalezením středu úsečky opět ukazuje na nedostatečnou praxi se základními 

konstrukcemi. V tomto příkladu se u ţáků experimentální skupiny nejvíce projevila absence 

rýsování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza nerýsovacích testů 

V nerýsovacích testech nebyl, dle očekávání, mezi studenty experimentální a kontrolní 

skupiny zásadní rozdíl. V průměru tento test dopadl lépe neţ test rýsovací v obou testovaných 

skupinách a lze tedy říci, ţe absence rýsovaní na papír, neměla na obecné znalosti negativní 

vliv. 

Obrázek 6 - řešení první skupiny Obrázek 7 - řešení  druhé skupiny 

Obrázek 8 - řešení třetí skupiny 
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Příklad 1 byl zaměřený na určení počtu os souměrnosti základních rovinných útvarů (čtverec, 

obdélník, rovnoramenný trojúhelník). Celková úspěšnost řešení byla vyšší u ţáků kontrolní 

skupiny. Pedagogové vyhodnocovali, ţe ţáci základní skupiny se méně soustředili při čtení 

zadání a s odpovědí více spěchali a bez rozmyslu zaškrtávali odpovědi. Tento jev byl zřejmě 

ovlivněn skutečností, ţe ţáci se při výuce více věnovali vizuálním obrazům a ne čtení textu.  

Příklad 2 testoval nalezení osy souměrnosti na vlajkách států (Burundi, Grenada, Švýcarsko). 

Vlajky byly zobrazeny v černobílé tištěné podobě se všemi jejich atributy. Úspěšnost řešení 

byla v průměru stejná u obou skupin. Někteří výzkumníci si všimli závislosti mezi prvním 

příkladem a tímto příkladem. Ţáci, kteří neurčili počet os čtverce, nenačetli ani správně počet 

os Švýcarska. Zde se projevila neznalost základních vlastností čtverce a obdélníka. Posun, 

který zaznamenala základní skupina, lze přičíst skutečnosti, ţe tyto příklady byly dostatečně 

řešeny v prostředí programu GeoGebra. Zajímavé bylo označení os souměrnosti. Ţáci, kteří 

vyuţívali programu GeoGebra označovali osy souměrnosti tenkou čarou (tak jako znali 

z programu), ţáci kontrolní skupiny označovali osy souměrnosti čerchovanou čarou.  

Příklad 4 byl sloţen ze tří čtverců. Jeden z čtverců měl vybarvený roh. Úkolem ţáků bylo 

vyznačit část útvaru, který je nutno vybarvit, aby vzniklý útvar bylo osově souměrný. Tento 

úkol v některých školách zvládla výrazně lépe experimentální skupina (31. ZŠ, Gymnázium 

Znojmo a Ledeč nad Sázavou, Gymnázium Katowice), v některých školách naopak 

experimentální skupina (25. ZŠ, 10. ZŠ). Moţným důvodem tohoto rozptylu úspěšnosti je, ţe 

pro některé skupiny bylo zadání pravděpodobně příliš abstraktní (ţáci se s tímto typem zadání 

v předchozí výuce dosud nesetkali), proto ţáci zkoušeli do obrázku dokreslovat osy nebo další 

čtverce, ale netušili, co je smyslem příkladu. 

Příklad 6 byl sloţen ze tří osově souměrných znaků s vyznačenými osami souměrnosti. Ţáci 

podle osy souměrnosti měli dokreslit znak a zapsat správný kód. Správný výsledek byl O3A. 

Společným jmenovatelem obou skupiny byla při řešení čtenářská zkušenost. Přestoţe ţáci 

správně dokreslili souměrný znak, do výsledku zapsali OSA. Obě skupiny zaznamenaly 

vysoké procento úspěšnosti správného řešení tohoto příkladu.  

Příklad 7 měl dvě varianty, podle obtíţnosti, pro určení obrazu slova KRK. Lehčí variantou 

bylo sestrojení svislé osy souměrnosti, těţší variantou sestrojení šikmé osy souměrnosti. 

U ţáků experimentální skupiny převaţovalo vyšší sebevědomí při volbě obtíţnosti, přestoţe 

výsledky jejich sebevědomí nepotvrdili. V řešení tohoto příkladu byla úspěšnější 

experimentální skupina. Volba varianty potvrdila, ţe ţáci experimentální skupiny při práci 

s programem GeoGebra získali vyšší sebevědomí a pocit úspěchu.  

Analýza dotazníku žáků a pedagogů 

Pro zpětnou vazbu na uskutečněnou výuku byl vytvořen dotazník, který studenti vyplňovali 

poslední vyučovací hodinu po absolvování závěrečných testů. Ţáci odpovídali v dotazníku na 

otázky (kaţdý výzkumník volil jinou formu otázky, ale lze je zobecnit). 
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Analýza dotazníku žáků: 

1) Výuka s počítačem byla lepší neţ klasická výuka 

Moţné odpovědi (lepší, lepší – je mi to jedno, stejná, spíš ne, vůbec ne). 

Převáţná část ţáků vyhodnotila výuku osové souměrnosti s vyuţitím výpočetní techniky jako 

lepší, někteří ţáci hodnotili výuku jako lepší s dodatkem, ţe jim je jedno, jakou formou výuky 

se vzdělávají. 

2) S pomocí počítačů jsme se naučili více neţ při klasické výuce 

Moţné odpovědi (více naučili, více – je mi to jedno, stejně, spíše ne, vůbec ne). 

Převáţná část ţáků vyhodnotila, ţe se s výpočetní technikou naučili více, neţ při klasické 

výuce. Někteří odpovídali, ţe se naučili více – je mi to jedno. Někteří ţáci konstatovali, ţe 

mají stejné znalosti jako při klasické výuce. 

3) Jaké činnosti se ţákům nejvíce líbily 

Nejvíce se ţákům líbily příklady: dinosaurus, tváře, olympijské kruhy, autíčko, obrazy 

písmen, shodnost obrázků (převáţně tedy příklady, kde si ţáci hráli a zábavnou formou 

vyuţívali vlastností osové souměrnosti a osově souměrných příkladů). 

4) Jaké činnosti se ţákům nelíbily 

Podle odpovědí se ţákům nejméně líbily činnosti, kdy museli rýsovat (konstrukční úlohy), 

nebo dorýsovat část figury (kolmice, různoběţky, rovnoběţky, shodné elipsy, motýl, vlajky, 

vějíř (příklad na zručnost, vytrvalost a přesnost). Kdyţ ţáci mohli vyuţít nástroj Osová 

souměrnost, nechtěli rýsovat figuru bez pouţití tohoto nástroje. 

5) Chtěl (a) by ses další učební látku učit také s pomocí počítačů? 

Převáţná část ţáků by se chtěla učit další učivo s pomocí počítačů 

6) Co ti ve výuce chybělo, nebo co bys chtěla zlepšit 

Nejvíce ţáci odpovídali, ţe by chtěli zlepšit dovednosti v programu GeoGebra, také by ţáci 

chtěli na konci alespoň chvilku volna na svoje osobní činnosti. Ţáci také odpovídali, ţe by 

chtěli zlepšit svoje dovednosti při práci s počítačem. 

Obecný závěr z hodnocení dotazníku 

Ţáci shledali výuku osové souměrnosti s počítačem zajímavou, mají pocit, ţe se s pouţitím 

GeoGebry naučili více (i kdyţ tomu výsledky testů neodpovídají). Při práci byla vidět větší 

sebedůvěra. Převáţná část ţáků by se po této zkušenosti rádo učilo i jiné předměty na 

počítači. Zapojení počítače do výuky je tedy pro ţáky velice atraktivní. 

Analýza dotazníku pedagogů 

Většina pedagogů byla při výuce přítomna, někteří sami vedli hodinu podle připravených 

materiálů, pedagogům se připravené materiály líbily. Hodnotili, ţe výuka s počítačem byla 

pro ţáka lepší (atraktivnější) neţ klasická výuka. Při hodnocení otázky, zda se ţáci s pomocí 

počítačů naučili více, neţ při klasické výuce odpovídali, ţe ne. Učitelé pozitivně hodnotili 

vysokou připravenost příkladů pro výuku a zatraktivnění výuky pro ţáky. Při závěrečném 

hodnocení však došli k tvrzení, ţe výuka s pomocí výpočetní techniky nemůţe nahradit 

klasickou výuku s rýsováním ţáků, můţe však vést k zatraktivnění učiva a větší názornosti, 

lepšímu podání matematického obsahu. Učitelům také chybělo rýsování do sešitu (málo 
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poznámek v sešitu). Pro ţáky se geometrické vztahy stávají lépe přehledné. Výuka s pomocí 

výpočetní techniky také usnadňuje provádění opakovacích cvičení. Učitelé jako negativní 

hodnotili pouţití pouze počítače k výkladu a tím eliminaci klasických rýsovacích dovedností a 

znalostí. 

Rizika výzkumu 

Při našem výzkumu jsme si byli vědomi rizik, která mohla výsledky výzkumu ovlivnit, další 

rizika vyvstala při vyhodnocování výzkumu. 

1) Testy se rýsují klasickým způsobem pomocí pravítka a kruţítka. 

Studenti experimentální skupiny byli znevýhodněni absencí rýsování, přesto jsme museli 

zvolit jednotnou metodu testování. Osová souměrnost je obvykle řazená po konstrukčních 

úlohách, takţe studenti jistou praxi mají. 

2) Záměrné netestování úloh, které jsou snadněji řešitelné pomocí počítače. 

V testech jsme záměrně vynechali některé úlohy, které řešili studenti experimentální skupiny. 

Takovými příklady jsou především úlohy, které vyţadují manipulaci s objekty. 

3) Učitelé (studenti) nemají praxi s uţíváním ICT ve výuce. 

Toto riziko jsme se pokusili eliminovat přípravným kurzem práce s GeoGebrou. Všichni 

vyučující byli přímo studenti doktorského studia nebo učitelé s praxí s vyuţíváním ICT ve 

výuce. 

4) Učitelé učí podle nového kurikula. 

Vyučující se na novém kurikulu přímo podíleli nebo s ním byli důkladně seznámeni, přesto je 

toto riziko vysoké. Závisí pouze na osobnosti učitele, jakým způsobem reagují na dotazy 

studentů a řídí výuku v nestandardním prostředí počítačové učebny. 

5) Efekt přidané hodnoty. 

Všichni učitelé přistupovali k výuce s vlastním přesvědčením o takto pojaté výuce a toto 

přesvědčení se jistě promítá do realizace vlastní výuky.  

6) Vhodný výběr kontrolních skupin. 

Při souhrnném zpracování dat nebylo moţné pouţít parametrické testy z důvodu rozdílného 

rozptylu jednotlivých skupin. Jako vstupní parametr tedy nejsou čtvrtletní práce dostatečným 

ukazatelem a bylo by vhodné pouţít vstupní test, abychom mohli vybrat vyrovnanější 

skupiny. 

7) Vyhodnocování testů 

Pro vyhodnocení testů byla vytvořena metodika, která vyţadovala striktní dodrţování značení 

rýsovaných objektů. Toto hodnocení znevýhodnilo experimentální skupinu, která k tomu při 

výuce nebyla dostatečně vedena. 
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Závěr  

Výzkum navázal na výzkum realizovaný v  školním roce 2009/2010 s dynamickým 

programem Cabri  Geometry II Plus. Oba dva výzkumy byly podpořeny grantem GAČR 

406/08/0710. 

Výzkumníci připravili a v praxi ověřili metodický materiál k ovládání programu GeoGebra a 

metodický materiál pro výuku tematického celku Osová souměrnost. Při realizaci výzkumu 

byl tento materiál ověřen v praxi a vyvozeny závěry pro další vyuţití výpočetní techniky a 

programu GeoGebra. Výzkumný tým si vyměnil svoje zkušenosti a závěry, které získali při 

vlastní realizaci projektu. Zabývali se vhodností zvolených úloh, činnostmi ţáků v hodině, 

zájmem ţáků o vyuţití výpočetní techniky a programu GeoGebra a pohledem kmenových 

učitelů na tuto výuku.  

Analýza výsledků s podporou kvalitativních výzkumných metod přinesla řadu výše 

zmíněných závěrů. Lze konstatovat, ţe pokud bychom vybrali pouze ţáky niţšího stupně 

gymnázia, pak lze vyuţití ICT doporučit. Pro studenty ZŠ je třeba vzít v úvahu všechna výše 

zmíněná rizika. 

Analýzou ţákovských dotazníků vypracovaných na konci výuky bylo zjištěno, ţe výuka je 

pro ţáky zajímavá, učitelé hodnotili výzkum a vyuţití výpočetní techniky ve výuce jako 

přínosný a jako vhodný doplněk k výuce geometrie na ZŠ a odpovídajících ročnících 

víceletých gymnázií. 
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OSOVÁ SOUMĚRNOST  

prověrka s rýsovacími potřebami 

 

1. ÚLOHA. Narýsujte obraz daného útvaru v osové souměrnosti určené osou o. Vyberte si 

jeden z těchto dvou útvarů:  

 

těţší úloha 

4 body  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehčí úloha 

2 body         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Je dána úsečka AB a její obraz A´
 
B´ v osové souměrnosti podle osy o. Narýsujte chybějící 

krajní body obou úseček. 3 body 
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3. Sestrojte všechny osy souměrnosti u daných dvojic útvarů (pokud osa neexistuje, napište 

k obrázku NE).  4 body 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jsou dány body S, A, A´, kde A a A´ jsou vzor a obraz v osové souměrnosti v této osové 

souměrnosti. Sestrojte kruţnici ( ; )k S SA  a její obraz  k´ v osové souměrnosti s osou o. 

 3 body 

 

 

 

 

 

 

 

p 
 

 

 
p´ 
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OSOVÁ SOUMĚRNOST 
prověrka bez rýsovacích potřeb 

 

Při řešení následujících úloh nepouţívejte pravítka ani kruţítko. Vše potřebné kreslete od 

ruky. U kaţdé úlohy je uveden maximální počet bodů, které můţe jejím vyřešením získat. 

 

1. ÚLOHA          3 body 

Zakrouţkujte správnou odpověď:       

 

Čtverec má dvě osy souměrnosti.      ANO – NE 

Obdélník má dvě osy souměrnosti.      ANO – NE 

Rovnoramenný trojúhelník má tři osy souměrnosti.    ANO – NE 

2. ÚLOHA          3 body 

 Určete, kolik os souměrnosti mají vlajky států. Do kaţdého obrázku tyto osy nakreslete, 

 pokud osa neexistuje, napište k obrázku číslo 0.  

 

 

 

3. ÚLOHA          3 body 

Písmena  b, p, d na obrázku jsou tvarově shodná. Která dvě NEMOHOU BÝT vzorem a 

obrazem v osové souměrnosti? Zakrouţkujte jednu moţnost. Nezáleţí na umístění písmen. 

a) b,p  

b) p,d  

c) d,b  

d) všechna mohou být vzorem a obrazem 

v osové souměrnosti 

 

 

4. ÚLOHA          2 body  

 Z původního obrázku tří čtverců je „odstřiţen“ vybarvený roh. Vyznačte tu část útvaru, 

kterou je nutné ještě „odstřihnout“, aby výsledný útvar byl osově souměrný.  

 

 

 

 

 

 

   

Burundi Grenada Švýcarsko 
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5. ÚLOHA          2 body 

Je dána úsečka AB. Zakreslete osu o souměrnosti tak, aby obrazem úsečky AB v osové 

souměrnosti podle osy o byla úsečka A
´
B´ rovnoběžná s úsečkou AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÚLOHA          2 body 

Na obrázku je zašifrovaný kód sloţený ze tří osově souměrných znaků s vyznačenými 

osami souměrnosti. Rozluštíte tento kód? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÚLOHA           

Slovo KRK se čte stejně zpředu i pozpátku. Načrtněte jeho obraz v osové souměrnosti 

podle osy, která prochází bodem Q a jejíţ směr si zvolíte podle obtíţnosti: 

 lehčí úloha: svislá osa souměrnosti      2 body 

 těţší úloha: šikmá osa souměrnosti      3 body 

 

 

 

 

 

 

  

B

A

KRK 
Q
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DIMENZE

Jana Kalová

Jiho£eská univerzita v �. Bud¥jovicích, P°írodov¥decká fakulta, ÚMB

Abstrakt:
P°ísp¥vek se zabývá souvislostmi mezi vzájemnými polohami lineárních geo-
metrických útvar· a tématem °e²ení lineárních algebraických rovnic a jejich
soustav pro jednu, dv¥ a t°i neznámé. Témata z algebry, stereometrie a ana-
lytické geometrie lineárních útvar· mohou být na st°ední ²kole atraktivní
pro studenty obda°ené prostorovou p°edstavivostí a naopak mohou p·sobit
problémy, pokud je p°edstavivost malá. Vhodnou sou£ástí výkladu této pro-
blematiky je uºití n¥kterého matematického softwaru pro gra�cké znázorn¥ní
°e²ených rovnic.

Klí£ová slova: dimenze, algebra, geometrie, Mathematica Wolfram

Dimension

Abstract:

The paper deals with relationships between linear geometric shapes and
linear algebraic equations solving. Systems of linear equations in one, two and
three variables are also a target. Topics covered in algebra, space geometry
and analytic geometry of linear objects could be attractive for students with
a very good imagination. On the contrary, these topics could cause problems,
when the imagination is poor. Applying mathematical software seems to be
an appropriate part of an interpretation of this issue.

Key words: dimension, algebra, geometry, Mathematica Wolfram

175



1 Motivace

V roce 1884 byl ve Velké Británii poprvé publikován román Flatland [1].
V tomto matematickém p°íb¥hu je satirizována sociální hierarchie (nejen)
Viktoriánské Anglie.
Vyprav¥£em p°íb¥hu je obyvatel dvojdimenzionálního sv¥ta Flatlandu - £tve-
rec. Také ostatní obyvatelé tohoto sv¥ta jsou geometrické obrazce.

Úse£ky p°edstavují ºeny. Rovnoramenné trojúhelníky s velmi dlouhými ra-
meny p°edstavují vojáky a d¥lníky. Trojúhelníky jsou na dn¥ spole£enského
ºeb°í£ku a jsou povaºovány za neinteligentní. Na nejvy²²ím míst¥ spole£en-
ského ºeb°í£ku jsou pak mnohoúhelníky blíºící se svým tvarem kruhu, který
je povaºován za dokonalý tvar.
�tverec, p°edstavitel st°ední t°ídy, ve svém snu nav²tíví 1D Lineland. Po-
kou²í se vzd¥lat jeho obyvatele - Body, ale zjistí, ºe je pro n¥ nemoºné jiné
neº p°ímo£aré vid¥ní. Pozd¥ji je £tverec nav²tíven koulí ze 3D sv¥ta. Její 3D
Spaceland nepochopí, dokud se do n¥j sám nepodívá. Tato koule nav²t¥vuje
Flatland pravideln¥ a marn¥ doufá, ºe se jí poda°í vzd¥lat obyvatele 2D sv¥ta
a p°esv¥d£it je o moºnosti existence alternativních sv¥t·.

�tverec se p°i náv²t¥v¥ Spacelandu marn¥ pokou²í p°esv¥d£it kouli o p°í-
padné existenci dal²ích prostorových dimenzí (£tvrté, páté. . . ). Pozd¥ji na-
v²tíví koule spole£n¥ se £tvercem Pointland. Obyvatel tohoto sv¥ta - Bod
- odmítá jakékoliv pokusy o komunikaci, cítí se být ve svém sv¥t¥ jediným
monarchou. Nikoho a nic jiného krom¥ sebe neakceptuje. �tverec i koule
p°ipustí, ºe existuje podobnost mezi chováním Bodu a jejich vlastním odmí-
táním moºnosti existence sv¥t· více rozm¥r·.

Spisovatel Isaac Asimov údajn¥ zhodnotil dílo Flatland jako nejlep²í mo-
tivaci pro úvod do studia dimenzí.
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2 Rovnice v Linelandu, Flatlandu a Spacelandu

�e²me nyní rovnice a jejich soustavy v 1D, ve 2D a ve 3D prostoru.

P°íklad 1: Najd¥te °e²ení rovnice x− 1 = 3.
V 1D prostoru má úloha práv¥ jedno °e²ení x = 4, gra�ckým znázorn¥ním je
bod x = 4 na £íselné ose.

Ve 2D má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [4, y], kde y je libovolné reálné
£íslo. Gra�ckým znázorn¥ním tohoto výsledku v pravoúhlé sou°adnicové sou-
stav¥ je p°ímka s parametrickým vyjád°ením x = 4, y = t, kde t je reálný
parametr. Pr·m¥tem této p°ímky do vodorovné osy je pak bod x = 4, tedy
°e²ení v 1D.

Ve 3D prostoru má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [4, y, z], kde y, z jsou
reálná £ísla. Gra�ckým znázorn¥ním tohoto výsledku v pravoúhlé sou°adni-
cové soustav¥ je rovina rovnob¥ºná se sou°adnicovou rovinou yz. Pr·m¥tem
°e²ení do sou°adnicové roviny xy je p°ímka x = 4, y = t, tedy °e²ení ve 2D.
Parametricky lze °e²ení ve 3D vyjád°it rovnicemi x = 4, y = t, z = u, kde
t, u jsou reálné parametry.

Gra�cká °e²ení zadané rovnice jsou na obrázku 1.

Obrázek 1: Gra�cké °e²ení rovnice z p°íkladu 1 v 1D, 2D a 3D prostoru

V následující úloze se budeme zabývat rovnicí se dv¥ma neznámými. P°ed-
vedeme °e²ení ve 2D a ve 3D.
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P°íklad 2: Najd¥te °e²ení rovnice x− 2y = 4.
Ve 2D má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [x, x−42 ], kde x je libovolné re-
álné £íslo. Gra�ckým znázorn¥ním tohoto výsledku v pravoúhlé sou°adni-
cové soustav¥ je p°ímka s rovnicí y = x

2 − 2. Její parametrické vyjád°ení je
x = 4 + 2t, y = t, kde t je reálný parametr.

Ve 3D prostoru má úloha nekone£n¥ mnoho °e²ení [x, x2 − 2, z] kde x, z
jsou reálná £ísla. Gra�cky lze její °e²ení znázornit jako rovinu rovnob¥ºnou
s osou z s parametrickým vyjád°ením x = 4 + 2t, y = t, z = u, kde t, u
jsou reálné parametry. Pr·se£nicí této roviny se sou°adnicovou rovinou xy je
p°ímka, která p°edstavuje °e²ení zadané úlohy ve 2D.

Gra�cká °e²ení zadané rovnice jsou na obrázku 2.

Obrázek 2: Gra�cké °e²ení rovnice z p°íkladu 2 ve 2D a 3D prostoru

Úlohy uvedeného typu umoº¬ují u£iteli matematiky propojovat ve výuce
n¥kolik témat - po£etní °e²ení rovnic, gra�cké znázor¬ování výsledk·, souvis-
lost s funkcemi reálné prom¥nné, vizualizaci pomocí matematického softwaru,
úlohy z analytické geometrie a stereometrie.

Posu¬me se nyní k soustavám lineárních rovnic. Na p°íklad¥ ukáºeme,
které partie matematiky lze propojit v tomto p°ípad¥.
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P°íklad 3: �e²te soustavu lineárních rovnic

x+ 3y − z + 15 = 0

−2x+ 4y − z = 0

x+ 3y − z − 10 = 0.

V tomto p°ípad¥ m·ºeme pro °e²ení vyuºít maticový po£et. 1 3 −1 | 15
−2 4 −1 | 0
1 3 −1 | −10

 ≈
1 3 −1 | 15
0 10 −3 | 30
0 0 0 | 1


Z algebraického °e²ení je vid¥t, ºe hodnost matice soustavy je 2 a hodnost

matice roz²í°ené je 3, takºe daná soustava nemá ºádné °e²ení.

Obrázek 3: Gra�cké °e²ení sou-
stavy rovnic z p°íkladu 3

Zajímavou sou£ástí °e²ení této úlohy je dis-
kuze o geometrickém významu zadané soustavy
rovnic. Takové diskuzi by mohla p°edcházet ho-
dina v¥novaná stereometrickým polohovým úlo-
hám, konkrétn¥ vzájemné poloze t°í r·zných ro-
vin.
Z p¥ti moºností, které p°ipadají v úvahu, jsou
gra�ckým znázorn¥ním soustavy rovnic zada-
ných v p°íkladu 3 dv¥ rovnob¥ºné r·zné ro-
viny, které t°etí rovina protíná v rovnob¥º-
ných pr·se£nicích. Se studenty lze dále ur£it
nap°. sm¥rový vektor a parametrické vyjád°ení
t¥chto pr·se£nic. �e²ení je znázorn¥no na ob-
rázku 3.

Dal²í °e²ené p°íklady k uvedené problematice lze najít v £lánku [2].
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3 Pracovní list pro ºáky

Vzhledem k rozdílné úrovni a rozdílným schopnostem ºák· ve t°íd¥ je £asto
pot°eba p°ipravit a zadat úlohy, které budou ur£eny pro samostatnou práci
�rychlej²ím a pokro£ilej²ím� ºák·m, schopným takové náro£n¥j²í samostatné
práce. S ostatními je potom moºné pracovat pomaleji, p°ípadn¥ °e²it jenom
n¥které typy úloh. �áci pracující bez p°ímého vedení u£itele mohou spo-
lupracovat ve skupinkách. Pokud mají v hodin¥ ºáci k dispozici po£íta£e,
umoºníme a doporu£íme pro jejich samostatnou práci po£íta£e pouºít. Je
d·leºité, aby u£itel p°ipravil také °e²ení úloh zadaných pro samostatné bá-
dání student·. Jako inspirace pro takovou diferencovanou výuku m·ºe slouºit
pracovní list p°iloºený k tomuto £lánku.

4 Shrnutí

Je vhodné a p°ínosné systematicky za°azovat do výuky °e²ení rovnic pro
jednu, dv¥ a t°i neznámé postupn¥ v prostoru 1D, 2D a 3D. Dále by mohlo
následovat °e²ení soustav lineárních rovnic pro 2 neznámé v prostoru 2D a 3D
a následn¥ budeme °e²it soustavy lineárních rovnic pro 3 neznámé. K °e²ení
soustav lineárních rovnic vyuºijeme matice. Algebraické výpo£ty propojíme
s poznatky z analytické geometrie. Zahrneme partie ze stereometrie, které
se týkají vzájemné polohy t°í r·zných rovin. Tuto problematiku lze roz²í°it
o dal²í oblasti. Nap°. se dá za°adit po£etní a gra�cké °e²ení rovnic vy²²ích
stup¬·, vyuºít m·ºeme funkce reálné prom¥nné, kuºelose£ky atd. Výrazným
p°ínosem je moºnost vizualizace úloh uºitím výpo£etní techniky, p°ímo p°i
výkladu u£itelem, p°i procvi£ování úloh a dokonce i p°i domácí p°íprav¥ ºák·.
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PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ ÚLOH

P°íklad I:

Je dána soustava rovnic x+ 3y + z = 5, x+ y + 5z = −7, 2x+ y + z = 2.

1. Zapi²te soustavu jako matici.
2. Uºitím Gaussovy elimina£ní metody p°eve¤te roz²í°enou matici soustavy do stup¬ovitého
tvaru.
3. Ur£ete pomocí Frobeniovy v¥ty po£et °e²ení soustavy.
4. Najd¥te °e²ení soustavy.
5. Rozhodn¥te o geometrickém významu zadané soustavy.
6. Pouºijte matematický software a úlohu vizualizujte.

P°íklad II:

1. Zapi²te soustavu rovnic, která znázor¬uje t°i r·zné rovnob¥ºné roviny.
2. Soustavu vy°e²te uºitím Gaussovy eliminace.
3. Ur£ete po£et °e²ení soustavy.
4. Pouºijte matematický software a úlohu vizualizujte.

P°íklad III:

Je dána soustava rovnic x+ 10y + 3z = 8, 2x+ 3y + z = 3, −3x+ 4y + z = 2.

1. Najd¥te °e²ení soustavy.
2. Rozhodn¥te, který z obrázk· m·ºe znázor¬ovat zadanou soustavu rovnic.
3. Pouºijte matematický software a úlohu vizualizujte.
4. Ur£ete parametrické vyjád°ení pr·se£nice zadaných rovin.

Obrázek 4: Ilustrace k p°íkladu III.
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PRACOVNÍ LIST - �E�ENÍ ÚLOH

P°íklad I:

1 3 1 | 5
1 1 5 | −7
2 1 1 | 2

 ≈
1 3 1 | 5
0 −2 4 | −12
0 −5 −1 | −8

 ≈
1 3 1 | 5
0 1 −2 | 6
0 0 −11 | 22


Hodnost matice soustavy je stejná jako hodnost roz²í°ené matice soustavy. Podle Frobeniovy v¥ty
má tedy soustava alespo¬ jedno °e²ení. Protoºe je hodnost matice stejná s po£tem prom¥nných,
má soustava práv¥ jedno °e²ení.
Po Gaussov¥ eliminaci vypo£teme °e²ení soustavy [x, y, z] = [1, 2,−2].
Geometricky p°edstavuje zadaná soustava rovnic t°i r·zné roviny, které se protínají v jednom
bod¥, jde tedy o trs rovin s vrcholem [1, 2,−2].

Obrázek 5: Ilustrace k p°íkladu I.

P°íklad III:

 1 10 3 | 8
2 3 1 | 3
−3 4 1 | 2

 ≈
1 10 3 | 8
0 −17 −5 | −13
0 34 10 | 26

 ≈
1 10 3 | 8
0 17 5 | 13
0 0 0 | 0


Po Gaussov¥ eliminaci je vid¥t, ºe soustava má nekone£n¥ °e²ení.
Rovnice tedy p°edstavují t°i roviny, které mají nekone£n¥ spole£ných bod·. Ze zadání je vid¥t,
ºe rovnice popisují t°i r·zné roviny.
Soustava reprezentuje svazek rovin prvního druhu. Geometrické znázorn¥ní je tedy v zadání na
obrázku vlevo.
V²echna °e²ení zadané soustavy vytvo°í p°ímku. Tato p°ímka je pr·se£nice zadaných rovin a její
parametrické vyjád°ení je nap°. [t,−1 + 5t, 6− 17t], kde t je reálný parametr.
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5 Dodatek

Ve Flatlandu je ºena primitivním tvorem, degradovaným na úrove¬ jednodi-
menzionálního objektu. Obyvatelky Flatlandu - úse£ky, jsou ze zákona po-
vinny se houpat ze strany na stranu a vydávat zvuky, protoºe kdyº se p°i-
bliºují k muºi, vypadají ve 2D sv¥t¥ jako bod a jsou tak pro muºe tém¥°
neviditelné. Z d·vodu bezpe£nosti jsou v budovách pro muºe a ºeny odd¥-
lené dve°e.

Obrázek 6: D·m ve Flatlandu (zdroj:http://www.geom.uiuc.edu/ bancho�/Flatland/)

Podle [3] p·sobí mezi u£iteli na £eských ²kolách 77.5% ºen. V jiºních
�echách (cca 90 st°edních ²kol) p·sobí v °editelské funkci 70% muº· [4]
(údaje se mohou mírn¥ m¥nit v souvislosti s ru²ením a slu£ováním ²kol, po
výb¥rových °ízeních na místo °editele atd., tyto zm¥ny v²ak jist¥ nejsou ni-
jak výrazné). Celkem na S� v �eské republice vykonává funkci °editele 65%
muº· [5].
V jaké dimenzi vlastn¥ kdo ºije? ¨̂
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ILUSTRÁCIA NEKONEČNÝCH PROCESOV 
POMOCOU GEOMETRICKÝCH ÚTVAROV 

 
Michaela Klepancová, Eva Barcíková 
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Abstrakt: Učenie nemá byť len nutnosťou a povinnosťou, ale aj radosťou a prirodzenou 
aktivitou. Každé dieťa má právo objaviť čaro vzdelávania, radosť z objavovania nového 
a nepoznaného. Je pedagogickým umením učiteľa odovzdať s poznatkami  aj túto radosť. O to 
viac v exaktnej vede akou je matematika. Grafické znázorňovanie javov je odpradávna 
prirodzenou aktivitou človeka, uľahčujúcou pochopenie týchto javov. Názornosť je o to 
dôležitejšia pri abstraktných pojmoch ako je pojem nekonečno a nekonečný proces. Explicitne 
sa študent s týmto pojmom stretáva až na strednej škole v rámci vyučovania postupností 
a nekonečných radov. Pri tom absentuje vizualizácia a názornosť, ako aj propedeutika 
nekonečných procesov. Priamy transfer vedomostí neumožňuje dostatočné osvojenie si 
a pochopenie tohto pojmu. Následne vytvorené predstavy žiakov sú často neúplné alebo 
mylné.  Preto sa v článku snažíme poskytnúť námety ako pomocou vizualizácie formou 
geometrických útvarov či ornamentov odstrániť formalizmus. 
 
Kľúčové slová: ilustrácia nekonečných procesov, geometrický softvér. 
 
 
Graphical representation of infinite processes using by geometrical figures 

 
Abstract: Graphical representation of phenomena has always been a natural activity for 
human beings; it improves the understanding of these phenomena. Visualization is even more 
important for abstract notions, such as the notion of infinity and an infinite process. Students 
explicitly encounter this notion at secondary school within the teaching of sequences and 
infinite series. However, the visualization is absent here, as well as the propaedeutic of 
infinite processes. The direct transfer of knowledge does not allow the proper acquisition and 
understanding of this notion. Consequently created concepts of students are, then, often 
incomplete or deceptive. Therefore, in this article, we try to provide examples of how to 
eliminate the formalism through the visualization in the form of geometrical figures or 
ornaments. 
 
Key words: graphical representation of infinite processes, geometry system. 
 
ÚVOD 
V našom príspevku predstavíme tri úlohy z prostredia konštrukčnej geometrie, a to riešenie 
niektorých Apolloniovýchúloh. Poukazujeme na alternatívu k použitiu metódy kružnicovej 
inverzie, ktorá sa na stredných školách nevyučuje. Dané úlohy riešime metódou množín 
bodov danej vlastnosti. K základným množinám bodov danej vlastnosti sme pridali aj 
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kužeľosečky. Konštrukcie riešime v dynamickom geometrickom softvéri GeoGebra. Softvér 
nám umožňuje konštrukciu kužeľosečky bez zdĺhavej bodovej konštrukcie. Práve použitie 
tohto dynamického geometrického softvéru nám umožňuje riešiť na strednej škole aj 
netypické, zložitejšie úlohy a používať pri konštrukciách krivky a kužeľosečky. Vybrali sme 
úlohy, ktorých riešenie vedie k nekonečnému procesu. V rámci riešenia vybraných úloh sa 
zameriavame na dve časti. Prvá časť pozostáva z konštrukcie hľadaných kružníc. V druhej 
časti riešenia skúmame polomery skonštruovaných kružníc a ich súčty vedúce k nekonečným 
číselným radom. V týchto príkladoch vznikajú názorné ilustrácie niektorých známych 
nekonečných číselných radov. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti využitia 
geometrického znázorňovania problémov matematickej analýzy. 
 
Príklad 1 
Uvažujme dve zhodné kružnice ( )1 1,k S r a ( )2 2 ,k S r  s vonkajším dotykom v bode T. Nech 
priamkat je ich spoločná dotyčnica, dotýkajúca sa kružnice 1k v bode 1P  a kružnice 2k  
v bode 2P . 
a) Zostrojte postupnosť kružníc ( ), ;n n nl O r n∈Ą  tak, aby sa kružnica ( )1 1 1,l O r  dotýkala 

priamky t a zvonka daných dvoch kružníc ( )1 1,k S r , ( )2 2 ,k S r , kružnica ( )2 2 2,l O r  sa 

zvonka dotýkala kružnice ( )1 1 1,l O r  a oboch kružníc ( )1 1,k S r , ( )2 2 ,k S r , ..., kružnica 

( ),n n nl O r  sa zvonka dotýkala kružnice ( )1 1 1,n n nl O r− − −  a kružníc ( )1 1,k S r , ( )2 2 ,k S r . 
Hľadaná situácia je znázornená na obr. 1. 

 
Obr. 1 

b) Je zrejmé, že v konštrukcii kružníc ( ),n n nl O r  môžeme pokračovať do nekonečna. 

Kružnicu ( )1 1 1,l O r  dotýkajúcu sa dvoch daných kružníc a priamky tje možné zostrojiť vždy. 

Podobne je to aj v prípade kružnice ( )2 2 2,l O r  - kružnicu dotýkajúcu sa troch daných kružníc 

je tiež možné vždy zostrojiť. V prípade kružníc ( )2 2 2,l O r , ( )3 3 3,l O r , ..., ( ),n n nl O r  je 

situácia analogická. Priemery kružníc ( ),n n nl O r  označme nd . Vzhľadom na uvedené, 
priemery 1 2, ,..., ,...nd d d  kružníc 1 2, ,..., ,...nl l l  tvoria nekonečnú postupnosť, resp. súčet týchto 
priemerov 1 2 ... ...nd d d+ + + +  predstavuje nekonečný číselný rad. Stredy nO  kružníc 
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( ),n n nl O r  zrejme ležia na spoločnej dotyčnici kružníc ( )1 1,k S r , ( )2 2 ,k S r  zostrojenej 
v bode T. Označme dotykový bod kružnice 1l s priamkou t bod M. Je zrejmé, že úsečky MT 

a P2S2 sú zhodné. Potom n-tý člen postupnosti čiastočných súčtov { } 1n n
s ∞

=
 radu 

1
n

n
d

∞

=
∑ ,t.j. 

1 2 ...n ns d d d= + + + , predstavuje dĺžku úsečky nMO .Postupnosť čiastočných súčtov { } 1n n
s ∞

=
, 

je zrejme rastúca (keďže 1 1 2 1 2 3 ...d d d d d d< + < + + < ). Zároveň pre každé n∈Ą  
platí: 1 2 2 2 2...n n ns d d d P O S P r= + + + = < = . 

Čiže postupnosť { } 1n n
s ∞

=
 je rastúca a zhora ohraničená reálnym číslom r. Ako sme už uviedli, 

v zostrojovaní kružníc ( ),n n nl O r môžeme pokračovať do nekonečna. Teda rozdiel 

( )1 2 ...n nr s r d d d− = − + + +  „dokážeme urobiť“ ľubovoľne malým. To však znamená, že  

( )1 2lim lim ...n nn n
s d d d r

→∞ →∞
= + + + = , a teda  1 2

1

... ... .n n
n

d d d d r
∞

=

= + + + + =∑  

Vašou úlohou je vyjadriť členy 1 2, ,..., nd d d  radu 
1

.n
n

d
∞

=
∑  

Riešenie 
a) Pri riešení využijeme vetu: 
Veta 1. Množina stredov všetkých kružníc, ktoré sa dotýkajú dvoch nezhodných 
a nesústredných kružníc ( ) { }, , 1,2i i ik S r i∈ , sú dve konfokálne kužeľosečky s ohniskami 

1S , 2S  a dĺžkami hlavných osí 1 2r r−  a 1 2r r+  (s výnimkou nevlastných bodov kužeľosečiek 
a prípadných spoločných bodov daných kružníc). 
V našom prípade aplikujeme vetu 1 pre kružnice 2k  a poslednú zostrojenú kružnicu nl . 
Kružnica 1k  sa dotýka kružnice 2k a zároveň každej zostrojenej kružnice nl . Jej stred 1S  bude 
bodom uvažovanej kužeľosečky. Stredy hľadaných kružníc nl ležia na spoločnej dotyčnici 
daných kružníc 1k  a 2k zostrojenej v bode T. Stredy hľadaných kružníc sú priesečníky tejto 
dotyčnice s kužeľosečkami. 

 
Obr.2 
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Prvá hľadaná kružnica 1l sa dotýka priamky t, preto jej stred bude ležať na parabole 
s ohniskom v bode 1S  a riadiacou priamkou 1t , 1t tP  a 1,t t r=  (obr. 2). Stred každej ďalšej 
kružnice nl  bude ležať na hyperbole (obr. 2), ktorej ohniská sú stred danej kružnice 2k a stred 
kružnice 1nl − . 

 

b) Označme nT  bod dotyku kružníc nl  a 1nl + . Nech nV  je kolmý priemet stredu nO  kružnice 

( ),n n nl O r  na úsečku 2 2S P  a nU  je kolmý priemet bodu nT  na úsečku 2 2S P  (obr. 3).  

 
Obr. 3 

Potom z Pytagorovej vety v trojuholníku 1 1 2OV S  (obr. 3) platí: 

( ) ( )2 22
1 1r r r r r+ − = + . 

Pre polomer 1r  kružnice ( )1 1 1,l O r dostávame 1 4
rr = , teda 1 2

rd = . Potom pre dĺžku úsečky 

2 1S U platí: 2 1 1 2
rS U r d= − = .  

Analogicky v trojuholníku 2 2 2O V S platí: 

( ) ( )2 22
2 1 2 2r S U r r r+ − = +  resp. ( )

2
22

2 22
rr r r r⎛ ⎞+ − = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Po úpravách dostávame 2 12
rr = , čiže 2 6 2 3

r rd = =
⋅

. Teda pre dĺžku úsečky 2 2S U platí: 

2 2 22 3
r rS U d= − = . 

V trojuholníku 3 3 2O V S platí: ( )
2

22
3 3

1
3

r r r r⎛ ⎞+ − = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Z toho vyplýva 3 24
rr = , 

teda 3 12 3 4
r rd = =

⋅
. Potom pre dĺžku úsečky 2 3S U platí 2 3 33 4

r rS U d= − = . 

Na základe podobných úvah pre nd  a dĺžku úsečky 2 nS U  zrejme platí: 
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( )1n
rd

n n
=

+
, 2 (1)

1n
rS U

n
=

+
 

Platnosť tejto hypotézy môžeme dokázať matematickou indukciou. Pre prvé tri kružnice 
1 2 3, ,l l l  náš predpoklad platí. Predpokladajme, že platí aj pre kružnicu nl . Potom z pravouhlého 

trojuholníka 1 1 2n nO V S+ +  na základe Pytagorovej máme 

( )
2

22
1 1 ,

1 n n
rr r r r

n + +
⎛ ⎞+ − = +⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

odkiaľ pre 1nr +  resp. 1nd +  dostávame  

( )( )1 2 1 2n
rr

n n+ =
+ +

, 
( )( )1 1 2n

rd
n n+ =
+ +

. 

Potom pre dĺžku úsečky 2 1nS U +  platí
( )( )2 1 11 1 1 2 2n n

r r r rS U d
n n n n n+ += − = − =
+ + + + +

.  

Matematickou indukciou sme dokázali, že z platnosti rovnosti 2 1n
rS U

n
=

+
vyplýva platnosť 

rovnosti 2 1 2n
rS U

n+ =
+

. Čiže vzťahy (1) platia pre všetky prirodzené čísla n. 

( )1 2
1

... ... ... ...
1 2 2 3 3 4 1n n

n

r r r rd d d d
n n

∞

=

= + + + + = + + + + +
⋅ ⋅ ⋅ +∑  

Podozrenie, že rad 
1

n
n

d
∞

=
∑ je konvergentný a platí  

( )1 2
1

1 1 1 1... ... ... ... ,
1 2 2 3 3 4 1n n

n
d d d d r r

n n

∞

=

⎛ ⎞
= + + + + = + + + + + =⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ +⎝ ⎠

∑ a teda  

( )
1 1 1 1... ... 1

1 2 2 3 3 4 1n n
+ + + + + =

⋅ ⋅ ⋅ +
, 

zrejme nadobudneme už pri „letmom“ pohľade na obr. 3.To, či nás naša intuícia nesklamala, 

musíme samozrejme overiť. Pre n-tý člen radu 
1

n
n

d
∞

=
∑ zrejme platí:

( )
1 1 1

1 1nd
n n n n

= = −
+ +

. 

Preto pre n- tý člen postupnosti čiastočných súčtov platí: 

( )1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1... ... 1 ... 1 .

1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 1 1n ns a a a
n n n n n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + + = + + + + = − + − + + − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ + + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Potom 1lim lim 1 1
1nn n

S s
n→∞ →∞

⎛ ⎞= = − =⎜ ⎟+⎝ ⎠
, z toho dostávame: 

( )
1 1 1 1... ... 1

1 2 2 3 3 4 1n n
+ + + + + =

⋅ ⋅ ⋅ +
. 

Poznámka: Rad 
( ) ( )1

1 1 1 1 1... ...
1 2 2 3 3 4 1 1nn n n n

∞

=

+ + + + + =
⋅ ⋅ ⋅ + +∑  sa nazýva teleskopický rad. 

Príklad 2 
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Dané sú dve zhodné kružnice ( )1 1,k S r a ( )2 2 ,k S r  s vonkajším dotykom v bode T. Nech t je 
ich spoločná dotyčnica, dotýkajúca sa kružnice 1k v bode 1P  a kružnice 2k  v bode 2P .  
a) Zostrojte kružnicu ( )3 3 3,k S r , ktorá sa zvonka dotýka kružníc ( )1 1 1,k S r , 

( )2 2 2,k S r a priamky t, ďalej kružnicu ( )4 4 4,k S r , dotýkajúcu sa zvonka kružníc ( )1 1 1,k S r , 

( )3 3 3,k S r  a dotyčnice t, atď. (obr. 4). 

 
Obr. 4 

b) Keďže kružnicu ( )3 3 3,k S r  konštruujeme ako dotykovú ku kružniciam 1k  a 2k , kružnicu 4k  

ako dotykovú ku kružniciam 3k  a 2k , atď. , je zrejmé, že v konštruovaní kružníc ( ),n n nk S r  
môžeme pokračovať do nekonečna. Teda priemery 3 4, ,..., ,...nd d d  kružníc 

3 4, ,..., ,...nk k k tvoria nekonečnú postupnosť. Vyjadrite členy 1 2, ,..., ,...nd d d  tejto postupnosti. 
Riešenie 
a) Vychádzame z Vety 1. Stredy hľadaných kružníc budú ležať na parabole s ohniskom 
v bode S1 a riadiacou priamkou t1, t ǁ t1 a |t,t1| = r. Stred prvej hľadanej kružnice k3 bude ležať 
v prieniku spoločnej dotyčnice (idúcej cez ich spoločný bod dotyku)  daných kružníc k1 a k2 
a paraboly. Každá ďalšia kružnica kn sa dotýka zvonka kružnice k2 a kružnice kn-1, preto jej 
stred leží na hyperbole s ohniskami S2 a Sn-1 . Kružnice kn-1 sa dotýka aj kružnica kn-2 a preto 
jej stred Sn-2 je bodom hyperboly. 

 
Obr. 5 
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b) Nech nT  sú dotykové body kružníc ( ),n n nk S r  s priamkou t.  

 
Obr. 6 

V trojuholníku 2 1 3S Z S (obr.6) na základe Pytagorovej vety platí: ( ) ( )2 22
3 3r r r r r+ − = + , 

odkiaľ už dostávame 3 4
rr = . 

Z obr. 6 je tiež zrejmé, že pre vzdialenosti dotykových bodov kružníc 2 2( , )k S r , 3 3 3( , )k S r , 

4 4 4( , )k S r  platí 3 4 2 4 2 3T T T T T T+ = . Využitím Pytagorovej vety pre trojuholníky 

3 2 4S Z S , 2 3 4S Z S , 2 1 3S Z S (obr. 4) dostávame 3 4 3 42T T r r= , 2 4 42T T r r= . Čiže 

( )3 4 2 4 3 4 42 .T T T T r r r r r+ = + = Po dosadení 3 4
rr = máme 4 9

rr = . 
Uvažujme teraz o kružniciach 2 2( , )k S r , 4 4 4( , )k S r , 5 5 5( , )k S r . Opäť je zrejmé, že pre 
vzdialenosti ich dotykových bodov s dotyčnicou t platí: 4 5 5 2 4 2T T T T T T+ = . Analogicky ako 

v predchádzajúcom prípade ľahko zistíme, že  4 5 4 52T T r r= , 5 2 52T T rr= , 4 2 42T T rr= , 

potom 4 16
rr = . 

Na základe predchádzajúceho môžeme zrejme predpokladať, že platí 
( )21

n
rr

n
=

−
. Túto 

hypotézu môžeme opäť overiť matematickou indukciou. Polomer kružnice 3 3 3( , )k S r  náš 
predpoklad spĺňa.  

Predpokladajme, že rovnosť 
( )21

n
rr

n
=

−
platí pre všetky 3n ≥ . Potom pre vzdialenosti 

dotykových bodov kružníc 2 2( , )k S r , ( , )n n nk S r , 1 1 1( , )n n nk S r+ + +  s priamkou t platí 

1 1 2 2n n n nT T T T T T+ ++ = . Čiže 1 1 2 22 2 2n n n nr r r r r r+ ++ = , odkiaľ po dosadení 

nr pre 1nr + dostávame 1 2n
rr
n+ = . Teda z rovnosti 

( )21
n

rr
n

=
−

 vyplýva 1 2n
rr
n+ = , t.j. náš 

predpoklad platí pre všetky 3.n ≥  
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Čiže našu postupnosť polomerov tvoria čísla tvaru 
( )2 , kde 3

1
n

rr n
n

= ≥
−

, ak ich sčítame, 

dostaneme výraz ...
4 9 16
r r r
+ + + ,  resp. po dosadení  2 2 2 2

2

1 1 1 1...
2 3 4 n n

∞

=

+ + + =∑ .  Rady tohto 

tvaru, t.j. 
1

1
p

n n

∞

=
∑ , nazývame Riemannove (niekedy Dirichletove) rady. Sú konvergentné pre 

1p > , teda konvergentný rad sme dostali aj v našej úlohe. Navyše vieme, že platí  
2

2
1

1 .
6n n
π∞

=

=∑  

 
Príklad 3 

Dané sú dve kružnice ( )1 1 1,k S r , a ( )2 2 2,k S r  dotýkajúce sa zvnútra. 
a) Zostrojte kružnicu 3k tak, aby sa dotýkala kružnice 1k  znútra a kružnice 2k  zvonka a jej stred 
bude ležať na priamke p určenej stredmi S1, S2.Zostrojte postupnosť 
kružníc ( , );n n nl O r n∈Ą tak, že prvá kružnica 1l sa bude dotýkať kružníc 2k  a 3k  zvonka 
a kružnicek1 zvnútra. Každá ďalšia kružnica nl  sa bude dotýkať daných dvoch kružníc 1nl − a 

2k zvonka a kružnice 1k zvnútra (obr. 7). 
b) Zamyslite sa nad dĺžkou lomenej čiary 1 1 2 2... ...n nT O T O T O . 
Poznámka: Uvažujeme polrovinu určenú priamkou 1 2S S  a bodom 1O . 

 
Obr. 7 

 
Riešenie 
a) Konštrukcia kružnice 3k  je elementárna. Kružnica 3k  sa dotýka kružníc 1k  a 2k . Z vety 1 
vyplýva, že jej stred 3S  je bodom elipsy 1e  s ohniskami 1 2aS S (obr. 8). Rovnako stred každej 
kružnice nl  leží na elipse 1e  s ohniskami 1 2aS S .Stred kružnice l1zostrojíme ako priesečník 
elipsy 1e a elipsy 2e s ohniskami 1 3aS S . Stred každej ďalšej kružnice nl je priesečníkom 
elipsy 1e a elipsy 1ne + , ktorej ohniská sú 1 2a nS O − . Bod 2S je bodom každej elipsy ne . 
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Obr. 8 

b) Aj v tomto prípade je zrejmé, že kružnice ( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2 3 3 3, , , , , ,...l O q l O q l O q  môžeme 
konštruovať do nekonečna. Nech polomer 2r  kružnice 2k  je  f  násobkom polomeru 

3r kružnice  3k ( f ∈ ˇ ). Pre polomery kružníc nl platí 3
2 2 1n

frq
n f f

=
+ +

. Potom dĺžka 

lomenej čiary 1 1 2 2... ...n nT O T O T O sa rovná  3
2 2

1 1

2 2
1n

n n

frq
n f f

∞ ∞

= =

⋅ = ⋅
+ +∑ ∑ . Na základe obr. 8 

môžeme predpokladať, že rad 3
2 2

1

2
1n

fr
n f f

∞

= + +∑  je konvergentný, keďže dĺžka lomenej čiary 

1 1 2 2... ...n nT O T O T O  je menšia ako prislúchajúca časť obvodu elipsy 1e . Tento predpoklad 
vyplývajúci z obr.8 však nemožno pokladať za exaktný dôkaz.  
 
ZÁVER 
Využitie geometrických dynamických softvérov nám uľahčuje nielen vyučovanie geometrie, 
ale napomáha aj osvojovaniu si zložitých pojmov z iných oblastí matematiky. To, čo je pri 
kreslení na tabuľu alebo do zošita neprehľadné a zložité, je v prostredí softvéru jasné 
a zrozumiteľné. Jednoduchá vec, akou je priblíženie a zväčšenie obrázka má veľký význam 
pri vysvetľovaní pojmu nekonečna. Pojem nekonečna je pre žiakov príliš abstraktný. V našom 
článku sme sa sústredili na vizualizáciu tohto pojmu pomocou nekonečnej postupnosti 
kružníc. Pomocou softvéru GeoGebra sme mohli jednoducho túto postupnosť skonštruovať. 
Hoci sa študentom na prvý pohľad zdá, že „viac kružníc sa už narysovať nedá“, približovaním 
nárysne zistia opak. Takéto empirické objavovanie nekonečna je v ďalšej časti podložené 
matematickým dôkazom. Cieľom týchto príkladov nie je exaktné matematické dokazovanie 
zložitých vzťahov ani spropagovanie schopností softvéru, ale pomocou vizualizácie 
a objavovaním priblížiť študentom pojem nekonečna.  
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INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ 

SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY 

V ANGLICKÉM JAZYCE  

Olga  Komínková 

Základní škola Velká Bíteš 

kominkova.olga@zsbites.cz 

 

Abstrakt:  Příspěvek se zabývá možnostmi využití interaktivní tabule a softwaru GeoGebra 
ve výuce matematiky v anglickém jazyce na druhém stupni základních škol. Tento přístup 
výuky matematiky je součástí projektu, který probíhá již druhým rokem na několika 
základních školách s využitím metody CLIL, která zprostředkovává nový rozměr výuky 
matematiky v kontextu tradičních výukových metod. 

 

Klíčová slova: CLIL, interaktivní tabule, GeoGebra, výuka, matematika, anglický jazyk 

 

Interactive board and mathematics software GeoGebra for teaching math’s 
in English 

Abstract: This article deals with the possibilities of using an interactive board and software 
GeoGebra for teaching mathematics in English at the 2nd grade of primary school. This 
approach of teaching mathematics is part of the project using CLIL at several primary 
schools. This method provides a new dimension to teaching mathematics in the context of 
traditional teaching methods. 

Key words: CLIL, interactive board, mathematics software GeoGebra, teaching, 
mathematics, English 

 

Úvod: 

       Současné školy se mění nejen svým vzhledem, ale také vybavením, přístupem 
vyučujících a způsobem výuky. Důraz je kladen na kvalitu znalostí a jejich použitelnost 
v běžném životě. 
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Těmto cílům jsou podřízeny i nové způsoby výuky, mezi které patří také schopnost používat 
nové technologie a pomůcky. Trvalou a nezbytnou součástí našich základních škol se staly 
interaktivní tabule a počítačové učebny s odpovídajícím softwarovým vybavením na podporu 
výuky. 

CLIL 

Mezi metody rozšiřující tradiční výukové metody patří CLIL. Termín CLIL1 znamená 
společné vyučování cizího jazyka a vyučovaného předmětu 2.  Tento termín představuje 
výuku některého z nejazykových všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím cizího 
jazyka. V tomto případě se jedná o výuku matematiky v anglickém jazyce. Přínosem této 
metody je skutečnost, že obsah daného předmětu je rozvíjen v anglickém jazyce a opačně, 
dochází k procvičování anglického jazyka a jeho zdokonalování pomocí obsahu předmětu 
matematiky. 

Za formu CLIL se považuje vyučování, kde je výuka minimálně z 25 % realizována 
v anglickém jazyce, který je používán jako komunikační prostředek při vyučování příslušného 
tématu v matematice. Obsah předmětu a cizí jazyk se postupně integrují a výuka naplňuje dva 
hlavní cíle: výuku příslušného tématu předmětu a aplikaci cizího jazyka, jak zmiňují 
Hofmannová a Novotná [1].  Zaměřuje se na rozvoj jazykových kompetencí a na rozvoj 
znalostí a dovedností v nejazykových všeobecně vzdělávacích předmětech.   

V České republice se metoda CLIL využívá na několika základních školách jako součást 
tradiční výuky. Ovšem vyučování a učení prostřednictvím cizího jazyka v jiných evropských 
zemích má dlouho tradici. Výzkumy týkající se tohoto tématu jsou na vědecké úrovni 
uskutečňovány od roku 1995. Využití metody CLIL v primárním vzdělávání v ČR 
představuje nové možnosti efektivní výuky, které může u matematiky doplnit i o specifický 
výukový software jako např. GeoGebra.  

Výhodou CLIL je přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka, řešení skutečných 
úloh a hledání správných řešení, motivace žáků,  nenásilné osvojování cizího jazyka. 

Mezi možné problémy lze zařadit obavy rodičů z přetěžování žáka, osvojení metody, 
náročnost učitele na přípravu, hodnocení. 

Na obtížnost hodnocení v prostředí CLIL upozorňuje ve své práci Novotná [2], neboť 
hodnocení musí obsahovat dvě oblasti dovedností – v odborném předmětu a v cizím jazyce. 

S využitím metody CLIL mám vlastní zkušenosti. Od loňského října jsme se s žáky 6.ročníku 
ZŠ Velká Bíteš připojili k týmu ZŠ Matice školské z Českých Budějovic, který pracuje na 
projektu „Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole“ –  v našem 
případě předmětu matematika.  

                                                             
1 Anglický název: Content and Languace Integrated Learning 

2 Jedná se o ustálenou definici této metody, která bude uváděna i v tomto příspěvku 
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Z počátku byly zařazovány do hodin pouze matematické rozcvičky, základní pojmy a pokyny. 
Počáteční ostych žáků byl překonán již během první hodiny. Postupně jsme přecházeli 
k širšímu použití CLIL, od sčítání a odčítání přirozených čísel až po slovní úlohy zadávané 
v angličtině. Velkým přínosem pro naši práci jsou již připravené materiály (viz.obr.1), které 
nám základní škola zasílá. Základem jsou pracovní listy a slovníček pojmů v anglickém 
jazyce.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pracovní list 
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Při ukončení tématu zařazujeme projekty k upevnění látky. Využíváme dostupné materiály 
pro vytvoření vlastních názorných pomůcek. Žáci svoje práce prezentují.  

Interaktivní tabule 

Mimo pracovních listů využíváme také materiály určené pro užití na interaktivní tabuli. 

Interaktivní tabule představuje moderní a efektivní didaktický prostředek ve výuce. Tato 
učební pomůcka je aplikovatelná nejenom s metodou CLIL, ale umožňuje prezentovat 
matematická data zobrazená na tabuli celé třídě a aktivně s nimi pracovat. Univerzálnost této 
učební pomůcky podporuje projekční plocha i možnosti prezentace učební látky různými 
způsoby s využitím výukových materiálů a různých výukových elementů, například 
matematického programu (typu DGS) GeoGebra. Důležitá je také motivace a vizualizace, 
využití animace, přesouvání objektů. Interaktivní tabule rozvíjí informační a počítačovou 
gramotnost žáků a jejím využitím lze také tvořit samostatné projekty pokrývající hlavní 
témata, která jsou obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

Při práci s interaktivní tabulí naši žáci pracují přirozeně, je pro ně atraktivní a aktivně je 
zapojuje do výuky. Pomáhá jim lépe chápat a procvičit probírané učivo, zvláště žákům se 
specifickými poruchami učení je přínosem nejen z důvodu lepšího pochopení látky, ale 
důležitým faktorem je potlačení strachu z chyb a možnost tvořivosti . Žáci si vzájemně  
pomáhají a sami přichází s novými možnostmi řešení. V hodinách se žáci dělí do skupin, aby 
všichni měli možnost pracovat s tabulí. Jedna skupina pracuje u tabule a ostatní řeší podobnou 
úlohu v lavicích. Přidáváme občas matematické online hry v angličtině nebo využíváme své, 
či již vytvořené digitální učební pomůcky. Žáci tyto aktivity oceňují a líbí se jim. 

Neumajer vidí pozitiva v používání interaktivní tabule také v možnosti učitele připravit si 
detaily výuky dopředu a vzhledem k digitální povaze i dalšímu využití, tím přípravu 
zefektivňuje [3].   

Dle názoru Binterové a Fuschse jsou interaktivní tabule pro výuku neocenitelným 
pomocníkem. Jejich využití však nemůže být samoúčelné ani v  kvantitativním ani 
v kvalitativním smyslu. Za naprosto zásadní pak považují nedostatek profesionálních 
výukových materiálů [4]. 

Využitím interaktivních tabulí se zabývá i výzkum uskutečněný v Londýně [5].  Mimo jiné se 
zabývá statistickou analýzou toho, zda má zavedení interaktivních tabulí v londýnských 
školách vliv na zlepšení výsledků žáků v celostátních testech – „Key Stage tests“. 
V souvislosti s tím vznikl i vládou podporovaný projekt „Schools interactive Whiteboard 
Expansion project“ (SWE), který si dal za cíl vybavit na každé londýnské škole alespoň jednu 
učebnu interaktivní tabulí a podpořit tak výuku matematiky a přírodních věd na středních 
školách. Upozornili na výskyt problémů a nedostatků v didaktickém uchopení nové 
technologie a jejího zařazení do výuky. Zmínili, že profesní rozvoj pedagoga je nutný, aby byl 
schopen plně využít odborných znalostí k tvorbě vlastních didaktických materiálů, jež by byly 
jednoduché a srozumitelné pro žáky při samostatné práci.  

Z těchto zjištění vycházíme při tvorbě pracovních listů do výuky. Zohledňujeme motivaci, 
didaktickou a jazykovou správnost, aktivizující a další metody didaktiky matematiky. 
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Výukový systém GeoGebra 

Další pomocník, kterého využíváme ve výuce je učební doplněk, dynamický náčrtník, 
software GeoGebra. 

 Ve výuce matematiky zvyšuje zejména efektivitu vyučovacího procesu a aktivitu žáků ve 
třídě, představuje časovou úsporu ve vyučovací hodině. Výhodou je  bezplatná instalace. 
Program používáme v počítačové učebně, kde je nainstalovaný na všech počítačích a také na 
interaktivní tabuli (viz. obr.2).  Využíváme možnost nastavení výchozího jazyka, v našem 
případě anglického jazyka. Pokyny a zadání žákům nedělají problémy, neboť již znají 
základní názvosloví z domácího užívání počítače. Další výhodou jsou i názorné obrázky u 
každého pojmu. Nicméně si žáci mohou v nesnázích či nejasnostech změnit jazykové 
prostředí.  

Tento software využíváme společně s metodou CLIL při tvorbě prezentací v hodinách 
matematiky, pro zadávání samostatných prací žáků - zatím pouze z oblasti geometrie. Jejich 
správnost je kontrolována na hlavním počítači. Tato pomůcka je ve srovnání s tradičními 
výukovými metodami názornější a zvyšuje tak atraktivnost matematiky. Přináší nám možnost 
tvorby vlastních učebních pomůcek. Názornost a jednoduché ovládání tohoto programu 
usnadňuje práci samotným žákům.  

 

Obr.2:  Práce s interaktivní tabulí a softwarem GeoGebra 

Závěr: 

Metodu CLIL, interaktivní tabuli ani program GeoGebra samozřejmě nevyužíváme při každé 
hodině matematiky z důvodu zachování atraktivnosti, zábavnosti, zajímavosti a efektivnosti. 
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Všechny tyto prostředky, které nám slouží k dosažení cíle ve výuce matematiky, žáci hodnotí 
kladně a jsou pro ně oživením výuky. V ostatních hodinách žáci používají učebnice, pracovní 
listy a další běžné pomůcky. Každou hodinu uzavíráme zpětnou vazbou, která nám slouží 
k upevnění učiva a možnosti vyjádřit se k výuce.  

Po uplynutí jednoho roku vnímám lepší klima ve třídě. Žáci se do výuky zapojují aktivněji a 
jsou jistější při řešení úloh i při používání anglického jazyka. Přirozeně reagují a dokážou lépe 
popisovat matematické problémy. U některých nastalo zlepšení v matematice, někteří se 
zlepšili v anglickém jazyce.  
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KONŠTRUKTIVISTICKÝ PRÍSTUP VO VYUČOVANÍ 

GEOMETRIE V PROSTREDÍ GEOGEBRA 

 

Lilla Koreňová 

FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Abstrakt 

V posledných rokoch sa zvyšuje snaha učiteľov matematiky motivovať študentov stredných 

škôl využívaním digitálnych technológií ako aj novými vyučovacími metódami a formami. 

Zvýšiť atraktívnosť stredoškolského  matematického vzdelávania je možné o úlohy z reálneho 

života, kontextové úlohy, matematické experimentovanie, miniskúmanie a pod. Pre 

konštruktivistický prístup vo vyučovaní matematiky je veľmi vhodné digitálne prostredie, 

napríklad softvéry dynamickej geometrie. Cieľom príspevku je prezentovať niekoľko 

námetov konštruktivistického vyučovania v prostredí GeoGebra. V príspevku prezentujeme 

softvér GeoGebra ako nástroj pre podnetné digitálne prostredie konštruktivistického 

poznávania (riadeného skúmania žiakov). 

 

Kľúčové slová 

konštruktivistický prístup, GeoGebra, riadené skúmanie 

 

Constructivistic approach in teaching geometry with GeoGebra 

Abstract 

In the past years in Slovakia, teachers try to motivate high school students for learning 

mathematics using new teaching methods and forms, using digital technology and by 

presenting real-life tasks, mathematical experiments etc. For a constructivistic approach in 

teaching mathematics various digital environments are suitable, for example dynamic 

geometry software (GeoGebra). The goal of this contribution is to motivate high school 

teachers for using constructivist knowing in the GeoGebra environment by presenting a few 

schemes. 

 

Key words 

constructivist approach, GeoGebra, teacher-controlled study 

 

201



Úvod 

Teória konštruktivistického poznávania a učenia sa, ktorú vypracoval švajčiarsky psychológ 

Jean Piaget, vychádza z predpokladu, že žiak v aktívnej interakcii s prostredím postupne 

konštruuje svoj vnútorný systém poznania. Proces učenia sa by mal prebiehať v podnetnom 

vzdelávacom prostredí, ktoré inšpiruje žiakov k bádaniu. (Lukáč, S.a kol. 2010) 

Pedagogický konštruktivizmus požaduje, aby sa vo výučbe využívalo riešenie konkrétnych 

životných (autentických) problémov, tvorivé myslenie, práca v skupinách, manipulácia 

s predmetmi, názorné pomôcky, napríklad interaktívne počítačové programy. (Turek 2010)  

V konštruktivizme existuje viacej prúdov, vždy však ide o učenie sa s porozumením. 

Porozumenie si študent konštruuje (vytvára) sám, a to tak, že zvažuje nové informácie, 

porovnáva ich s predchádzajúcimi skúsenosťami, poznatkami a schémami. Ide teda v podstate 

o problémové vyučovanie. (Turek 2010) 

Medzi konštruktivistické prístupy patrí aj metóda riadeného skúmania alebo metóda EUR 

(evokácia – uvedomenie si významu – reflexia). Mimoriadne efektívnu formu riadeného 

skúmania predstavuje workshopová metóda, ktorej základom je skupinová forma výučby, 

princíp malých krokov s rešpektovaním princípu následnosti a náročnosti, aktívne poznávanie 

žiaka a bezprostredne overovanie a vlastné tempo. (Lukáč, S.a kol. 2010) 

Vhodným podnetným digitálnym vzdelávacím prostredím pre všetky metódy 

konštruktivistického prístupu je otvorený softvér GeoGebra.  

V príspevku prezentujeme softvér GeoGebra ako nástroj pre podnetné digitálne prostredie 

riadeného skúmania žiakov. Námety metodík sú vytvorené ako súčasť prípravy budúcich 

učiteľov v oblasti didaktiky digitálneho vyučovania matematiky (v predmete „Didaktický 

softvér vo vyučovaní matematiky“), ako aj v rámci Národného projektu „Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na stredných školách“ , kde sme navrhli a odskúšali niekoľko námetov 

konštruktivistického poznávania v prostredí GeoGebra. 

 

Ukážka 1 Obvodové a stredové uhly 

Pri tejto metodike sme sa inšpirovali metódou riadeného skúmania prof. Kopku, tzv. „hrozny 

problémů“  obohatenú o rozmer digitálneho prostredia GeoGebry. (Kopka 2010). Študentom 

postupne predostrieme problémy, ktoré riešia pomocou predpripravených pracovných listov 

v softvéri  GeoGebra. Najprv študenti pracujú s uhlami v trojuholníku ktorý je vpísaný do 

ciferníka hodín. Postupnými otázkami a podotázkami objavujú hypotézu, že obvodový uhol 

(pri číslici na hodinách) je dvojnásobok stredového uhla (v strede hodín) Hypotézu si overujú 

len experimentovaním v GeoGebre. 

Problém: Určte vnútorné uhly trojuholníkov, vpísaných do ciferníka hodín. (postupne 

vytvárajte rôzne takéto trojuholníky). 
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Problém 1: Na kružnici si zvoľte kružnicový oblúk rôznej dĺžky. Zapisujte si postupne do 

tabuľky údaje: dĺžka kružnicového oblúka, veľkosť obvodového uhla (pri vrchole V) 

a veľkosť stredového uhla (pri S). Zistite, aký vzťah platí medzi stredovým uhlom 

a obvodovým uhlom. Súvisí veľkosť oblúka s obvodovým uhlom? Premiestnite bod V do 

bodu X a odvoďte vzťah medzi obvodovým a stredovým uhlom. 
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Problém 2: Na kružnici si zvoľte kružnicový oblúk rôznej dĺžky. Bod M leží zvonka kružnice 

(zvoľte rôzne umiestnenia) a bod N leží vnútri kružnice. Zapisujte si postupne do tabuľky 

údaje: dĺžka oblúka, niekoľko k nemu prislúchajúcich údajov uhla BVC, BMC, BNC. Zistite 

či ide o nejakú závislosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka 2 Konštrukčné úlohy riešené pomocou zhodných zobrazení 

Konštrukčné úlohy vo vyučovaní témy zhodné zobrazenia vyžadujú vyššiu mieru abstrakcie 

a sú pomerne náročné na čas a presnosť. Študenti pomocou dynamického softvéru GeoGebra 

môžu experimentovať, simulovať všetky potrebné konštrukcie. V danej téme sme použili 

konštruktivistický prístup - riedené skúmanie.  

Problém 1: Nájdi na rieke šírky d miesto, kde postavíme most v smere kolmom na tok rieky 

tak, aby cesta z miesta A do miesta B bola čo najkratšia. 
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Problém 2: Záhony kvetín v zámockom parku majú tvar kružníc k a l a ležia na opačnej strane 

potoka (v opačných polrovinách s hraničnou priamkou p). Záhradník chce vyznačiť chodník 

tvaru trojuholníka tak, aby konce chodníkov končili na záhonoch a potoku a aby jednotlivé 

časti chodníčka boli rovnakej dĺžky t.j. zostrojte rovnostranný trojuholník ABC tak, aby bod 

A ležal na kružnici k, bod B na kružnici l a ťažnica na stranu c na priamke p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako by sme mali zmeniť polohu kružnice k, aby úloha mala  1 riešenie, žiadne riešenie? 

Problém 2: Ľadová plocha má tvar, ktorý vidíte na obrázku. Hokejista, ktorý stojí na mieste 

A má puk a chce prihrať spoluhráčovi na mieste B. Do ktorého miesta na dlhšej strane 

mantinelu má trafiť, aby sa po odraze puk dostal do miesta B? Do ktorého miesta má trafiť, ak 

chce, aby sa puk odrazil do brány? (na obrázku  je brána označená úsečkou XY) 
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Pri riešení daných problémov je vhodné, ak študenti pracujú v malých skupinách samostatne 

a potom prezentujú svoj názor, svoje riešenia navzájom (napríklad pri interaktívnej tabuli. 

Záver  

Tieto úlohy sme odskúšali v rámci pilotáže na Gymnáziu v Rajci (v spolupráci s p. Mgr. 

Marcelou Pekárovou) ako aj na seminári na FMFI UK v BA s budúcimi učiteľmi matematiky. 

Môžeme skonštatovať, že vyučovanie v digitálnom prostredí GeoGebra bolo pre študentov 

veľmi motivujúce a podnetné. V individuálnych rozhovoroch ako aj v dotazníku prezentovali 

názor, že takáto forma vyučovania sa im páči a podľa ich subjektívneho ohodnotenia lepšie 

pochopili súvislosti daného učiva. V nie poslednom rade prejavili kladný postoj k faktu, že 

„na geometrii sa nemusí rysovať pravítkom a kružidlom, ale na počítači“.  
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VIZUALIZACE HYPERBOLICKÉHO PARABOLOIDU 
POMOCÍ PROGRAMU CABRI 3D  

 
RNDr. Jaroslav Krieg, RNDr. Milan Vacka 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

 
Abstrakt: Hyperbolický paraboloid jako jedna ze zborcených ploch přímkových. Technická 
praxe jej na rozdíl od matematického zadání rovnicí konstruuje definováním přímkové 
plochy, jejíž řídícími křivkami jsou dvě vlastní mimoběžné přímky a jedna přímka nevlastní. 
Na hyperbolickém paraboloidu pak existují dva systémy tvořících přímek, tzv. regulů. Že se 
jedná o zborcenou, tedy nerozvinutelnou plochu, znamená, že se neskládá z torzálních 
přímek. To lze jednoduše předvést v Cabri.  

Pomocí programu Cabri 3D lze předvést dynamickou konstrukci přímkové plochy 
hyperbolického paraboloidu za použití nástroje stopa (konkrétně úsečky, resp. přímky), který 
umožní zviditelnění plochy, kterou vytvoří v daném případě libovolný ze dvou systémů 
tvořících přímek. Nástroj stopa můžeme též použít ve spojení s funkcí animace, a tak vytvořit 
hledanou plochu, která nemůže být v tomto programu vytvořena jinými názornými nástroji. 

 
 

V tomto pojednání se nezaměříme na hyperbolický paraboloid z pohledu 
matematického a tedy jeho vyjádření pomocí rovnic, ale náš pohled bude deskriptivně-
geometrický, případně stavebně-technický.  

Hyperbolický paraboloid je jedna ze zborcených, tedy nerozvinutelných, přímkových 
ploch. Plochy přímkové jsou takové plochy, kde každým jejím bodem prochází přímka, která 
celá leží na této ploše. Rozlišení, zda se jedná o plochu rozvinutelnou nebo nerozvinutelnou 
se provádí pomocí torzálních přímek. Torzální přímka plochy je přímka na jejím povrchu, 
v jejíchž bodech jsou tečné roviny plochy totožné. Pokud všechny přímky plochy jsou 
torzální, přímková plocha je rozvinutelná, v opačném případě je nerozvinutelná.  

Hyperbolický paraboloid se v technických oborech definuje jako přímková plocha, 
jejímiž řídícími křivkami jsou dvě vlastní mimoběžné přímky a jedna přímka nevlastní. 
Konkrétní zadání těchto řídících křivek pak bývá prostřednictvím tzv. zborceného 
čtyřúhelníku. Na povrchu pak existují dva systémy tvořících přímek – dva reguly. 

 

 

 

1. Zborcený čtyřúhelník                  2. Tvořící přímka jednoho regulu    3. Tvořící přímka druhého regulu 
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Každým bodem hyperbolického paraboloidu prochází po jedné přímce obou regulů. 

                                                           

4. Tvořící přímky obou regulů 

Tvrzení, že se jedná o plochu zborcenou lze ukázat na jedné z tvořících přímek 
hyperbolického paraboloidu zobrazením tečných rovin ve dvou různých vybraných bodech 
této přímky. Protože se jedná o roviny různé, zvolená přímka není torzální. 

 

 

5. Tečné roviny na tvořící přímce nerozvinutelné plochy 

 

 

6. Hyperbolické paraboloidy vytvořené pomocí tvořících přímek 

 

Vzhledem k tomu, že žádná přímka hyperbolického paraboloidu není torzální, je tato 
vlastnost ze statického hlediska důvodem jeho častého výskytu ve stavebnictví. Při stavbách 
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přímkových ploch s torzálními přímkami totiž musí být jejich okolí zesíleno. Dalšími důvody 
užití ve stavební praxi je efektnost a poměrně jednoduchá konstrukce hyperbolického 
paraboloidu. 
 
 

Několik příkladů užití hyperbolické paraboloidu v praxi. 
 

                                            

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plavecký stadion v Českých Budějovicích  8. Autobusové nádraží v Českých Budějovicích

9. Malostranská střecha v Praze

10. Hokejová hala v Calgary, Kanada
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DYNAMICKÉ POMŮCKY PRO VÝUKU 
VLASTNOSTÍ ÚHLŮ V KRUŽNICI 

 
Pavel Leischner 

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

 
Abstrakt:  Příspěvek seznamuje s metodikou klasického  důkazu věty o obvodo-
vých úhlech a jejích tří dalších odvození prostřednictvím pomůcek vytvořených 
v Cabri. První z dalších odvození vychází z vlastností tětivového čtyřúhelníku, 
druhé je založeno na vlastnostech os tětiv kružnice. Ve třetím nejprve odvozujeme 
větu o úhlech tětiv, která říká, že dvojnásobek velikosti úhlu protínajících se tětiv je 
roven součtu úhlových velikostí oblouků tětivami vyťatých. 
 
Klíčová slova:  Středoškolská geometrie, kružnice, věta o obvodových úhlech, věta 
o úhlech tětiv, Cabri geometrie. 
 
 
Abstract. The contribution shows methodology of the classical proof of the 
inscribed angle theorem and of three others derivations by Cabri tools 
representation. The first of the others uses of  inscribed quadrilateral properties, the 
second is based on of axis of chords propeties. In the third proof is firstly derived 
theorem of intersecting chords which says that double angle formed inside by two 
non parallel chords in a circle is equal to sum of intercepted arcs.  
 
Key words:  Secondary school geometry, circle, inscribed angle theorem, 
intersecting chords theorem, Cabri geometry. 
 
 
1. Úvod.  
 
Seznámíme se s různými způsoby výuky učiva o vlastnostech úhlů v kružnici 
za podpory dynamické geometrie. Pomůcky vytvořené pro tento účel v Cabri 
geometrii si můžete stáhnout z adresy 
 
http://i2geo.net/xwiki/bin/view/Coll_leischner/Uhlyvkruznici 
 
resp. je vyhledáte zadáním požadavku Leischner na portálu i2geo - WebHome.  
 
Obsah tohoto článku, který se kryje s textem Metodického průvodce na výše 
uvedené adrese, je zpracován jen jako základní informace. Nerad bych omezoval 
tvořivost učitele. Proto předpokládám, že detailní postup uživatel přizpůsobí svému 
stylu výuky a konkrétním cílům. Může si také upravit i jednotlivé pomůcky 
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(soubory v programu Cabri), aby lépe vyhovovaly jeho konkrétním potřebám. 
K souborům lze například vytvořit pracovní listy pro samostatnou práci žáků.  
Záměrně jsem do textu nevložil hypertextové odkazy na pomůcky. Doporučuji 
vytisknout text a použít jej jako průvodce při práci přímo s pomůckami. 
Metodika je prováděna za předpokladu, že nemáme k dispozici interaktivní 
tabuli. Při použití interaktivní tabule postupujeme analogicky. Postup se však 
zjednoduší, protože nemusíme užívat tlačítka označená S a popisy útvarů s dalšími 
zápisy provádíme přímo na tabuli. 
 
2. Odvození věty o obvodových úhlech klasickou metodou 
 
Větu lze zformulovat takto: 
 
Věta 1. V libovolné kružnici jsou obvodové úhly příslušné témuž oblouku AB 
navzájem shodné a jejich velikost je rovna polovině velikosti odpovídajícího 
středového úhlu.  
 
Při označení podle obr. 1 platí 
 
                        2 .ω ϕ=                                   (1) 
 
Soubor 01 EUKLID.fig slouží k odvození 
vztahu (1) klasickým způsobem, který je znám 
již z Eukleidových Základů (Základy, věta 
III.20 včetně důkazu). 
Situaci po otevření souboru znázorňuje obr. 1. 
Klepnutím na tlačítka označená písmeny φ a ω 
zobrazujeme (resp. skrýváme) aktuální 
velikosti obvodového a středového úhlu.  
Úchopem kružnice k měníme její velikost.                                        
Pohybováním body  A, B měníme polohu a ve-                                      Obr. 1 
likost oblouku AB. Při pohybování bodem V po 
oblouku sledujeme  hodnoty φ a ω  pro různé oblouky AB a 
dospějeme k hypotéze, že platí rovnost (1), kterou můžeme 
na monitoru zobrazit pomocí tlačítka T. Hypotézu 
dokážeme nejprve pro situaci, kdy střed O leží na jednom 
z ramen úhlu. Nastavíme bod V například do polohy 
znázorněné na obr. 2.  Společně se studenty zjistíme, že 
platí ,AO BO VO r= = =  kde r je poloměr dané 

kružnice1. Odtud VAO AVO ϕ∠ = ∠ =  a podle věty o vněj-
ším úhlu aplikované na trojúhelník AOV  platí (1).                                   Obr. 2                         
 
                                                 
1 Pro větší názornost můžeme pomocí tlačítka S zobrazit symboly, ze kterých písmena „r“ přemístíme 
k úsečkám OA, OB a OV. 
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Neznají-li žáci větu o vnějším úhlu trojúhelníku, mohou provést výpočet: 
 
               ( )0 0 0180 180 180 2 2 .AOV VAO AVOω ϕ ω ϕ− = ∠ = − ∠ + ∠ = − ⇒ =  
 
Ostatní možné situace převedeme na superpozici dvou situací předchozích. Postup 
zde popíšeme jen pro nepříjemnou situaci, kterou představuje obr. 3.  
 
Klepnutím na tlačítko OV nejprve zobrazíme přímku  OV. Dále pak pohybem 
koncových bodů vektorových ovladačů ve směru naznačeném šipkami vektorů 
přemístíme pod původní obrázek jeho dvě kopie, z nichž 
každá je upravena tak, aby přestavovala právě jednu ze 
situací předchozího typu. Kopie umístíme, aby byly 
kružnice vedle sebe2 (obr. 4). Tlačítkem S nakonec 
zobrazíme písmena, která jsou skryta v levé horní části 
obrazovky. Tato písmena může žák přemísťovat a doplnit 
jimi správné označení na dolních dvou obrazcích (obr. 5).        
                                                                                                               Obr. 3 
 

 
Obr. 4 

 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Poznamenejme, že posunutím koncových bodů ovladačů doprava až na doraz, splynou obě kopie do 
jediné kružnice, kterou lze úchopem za její střed přemístit nahoru tak, aby se kryla s původní 
kružnicí. Tím se vizuálně přesvědčíme, že superpozice obou dílčích obrázků vede k původnímu 
obrazci. 
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Po tomto doplnění (obr. 5) může žák sestavit důkaz: 
 

1
2 1

2

2
2( ) 2 .

2
ω δ

ω ω ω ω ε δ ϕ
ω ε

=
∧ = − ⇒ = − =

=
 

 

 
Obr. 5 

Pokud pokládáme uvedený postup za příliš zdlouhavý, můžeme tlačítko S  zrušit, 
dopsat chybějící označení v dolních obrázcích (užijte prostředí „Názvy“) a soubor 
uložit pod vhodným označením.  Takto upravenou pomůcku lze využívat například 
k názorné demonstraci učitelova výkladu. Pro úplné ověření vztahu (1) by žáci měli 
analogicky prozkoumat ještě zbývající tři z pěti situací na obr.6.  

                                                              Obr. 6 
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3. Tětivový čtyřúhelník. 
 
Využití těchto pomůcek podávám jako návod na možnou frontální práci s žáky. 
Pomůcku si může učitel různě upravit. Například pro samostatnou práci žáků 
doplněním pracovního listu. Nejprve odvodíme větu o úhlech tětivového 
čtyřúhelníku.  
 Na obr. 7 vidíme situaci po otevření souboru 02 TETIVCTYR.fig . Pomocí tlačítek 
1 a 2 zobrazíme trojúhelník AOB a jeho vnitřní úhly při straně AB (obr. 8). 
Požadujeme utvořit hypotézu o vzájemné velikosti těchto úhlů. Žáci by měli objevit, 
že r OA OB= =  a odtud .OAB OBA∠ = ∠  Tlačítkem S můžeme zobrazovat a 
skrývat symboly potřebné k označování a psaní zápisů, které lze myší přemisťovat.  
Z nich například použijeme dvě písmena „r“ k označení délek úseček OB, OA. 

 
                              Obr. 7                                                                        Obr. 8 
 
Pomocí tlačítek 3 až 7 analogicky zobrazíme úsečky 
OC, OD a úhly ve vzniklých trojúhelnících. 
Ujasníme si, že úhly vyznačené stejnou barvou jsou 
stejně velké (obr. 9). Velikosti těchto úhlů označíme 
počátečními písmeny příslušných barev  (z –zelená,  
h – hnědá, ž – žlutá a č – černá) a hledáme 
souvislost s velikostmi úhlů , , , .α β γ δ  Postupně 
zjistíme 
 

( ) ( ) ( ) ( ) .z h ž č h ž z čα γ β δ+ = + + + = + + + = +  
 
Využijeme ještě podmínku  2α β γ δ π+ + + =                              Obr. 9 
a výsledky shrneme do vztahu 
                                                                                                                  
                                                 ,α γ β δ π+ = + =                                              (2) 
 
který jsme odvodili za předpokladu, že  střed O kružnice čtyřúhelníku opsané je ve 
čtyřúhelníku obsažen. Abychom vztah dokázali i pro ostatní možné situace, soubor 
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bez ukládání zavřeme a znovu jej otevřeme. Nastavíme situaci, kdy je bod O vně 
čtyřúhelníku  a celý postup zopakujeme. Při počátečním nastavení podle obr. 10 je 
závěrečná situace znázorněna obrázkem 11 a platí 
 

( ) ( ) ( ) ( ) .z h ž č h ž z čα γ β δ+ = + + − = + + − = +  
        

                              Obr. 10                                                         Obr. 11 
 
 
Výsledek shrneme do věty: 
 
Věta 2.   V tětivovém čtyřúhelníku je součet velikostí protilehlých úhlů roven .π  
 
 
 
4. Věta o obvodových úhlech jako důsledek vlastností tětivového          
    čtyřúhelníku.  

 

                     Obr. 12                                                             Obr. 13 
 
Na obr. 12 vidíme situaci po otevření souboru 03 OBVUHLY 2.fig. Při pohybu 
bodu V po oblouku zůstává aktuální hodnota úhlu AVB stále stejná. Při změnách 
polohy bodů A, B se mění. Přijde někdo z žáků na to, proč tomu tak je? Pokud ne, 
zobrazíme pomocí tlačítek U a ε trojúhelník ABU s vrcholem U na protilehlém 
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oblouku AB. Po této nápovědě by se měli žáci dovtípit, že je v tětivovém 
čtyřúhelníku AUBV velikost úhlu AVB nezávislá na poloze bodu V uvnitř horního 
oblouku AB, neboť platí AVB π ε= − . 
 
Dále pomocí tlačítek V, AVB, ε, AUB nastavíme situaci na obr. 14 a předchozí 
postup zopakujeme pro zaměněné oblouky. (Od pohybu bodu U po dolním oblouku 
AB se sledová-ním hodnot velikosti úhlu AUB až k situaci na obr. 15 a rovnici 
AUB π ϕ= − .) 

 
 

   
                      Obr. 14                                                             Obr. 15 
 
 
Zbývá nám dokázat platnost vztahu (1). K vytvoření hypotézy 2   a  2ω ϕ δ ε= =  
můžeme použít nastavení podle obr. 16.  

 
                       Obr. 16                                                           Obr. 17 
 
Pro vlastní důkaz vztahu (1) upravíme obrázek podle obr. 17 a vyzveme žáky, aby 
nalezli takové polohy bodů V a U, které by umožnily snadno vyjádřit ω  pomocí ϕ  
(resp. δ  pomocí ε ).  Jednu z možností známe z obr. 6 (a), je však možné, že žáky 
napadne zvolit U a V ve středech oblouků (viz obr. 18). 
 
Poznámka.  Postup byl motivován bavorskou gymnaziální učebnicí [2]. 
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Obr. 18 

 
 
 
5. Odvození věty 1 s využitím vlastností os tětiv 
 
 
Osa OC tětivy AV na obr. 19 rozděluje oblouk 
AV na dva (osově souměrné a proto) shodné 
oblouky AC a CV.  Analogicky osa OD tětivy 
BV rozděluje oblouk BV na dva shodné oblouky 
BD a DV.  Z těchto faktů plyne, že velikost δ  
úhlu COD je polovinou velikosti toho z úhlů 
AOB, který obsahuje bod V a proto je pro daný 
oblouk AB konstantní. Oblouk AVB má velikost 
2 ,δ  a tak při označení podle obr. 19 platí 
 
                          2 2 .ω δ π+ =                          (3) 
                                                                                                       Obr. 19          
V dané rovině jsou úhly kolmic ke dvěma různoběžkám                   
shodné s úhly těchto různoběžek. Odtud a z obr. 19 dostáváme BVM δ∠ =  a  
 
                       ,ϕ δ π+ =  resp.       2 2 2 .ϕ δ π+ =                                (4) 
 
Tím je věta o obvodových úhlech dokázána, neboť z rovností (3) a (4) plyne (1). 
 
Poznamenejme ještě, že vztah (4) plyne též z podmínky pro součet velikostí 
vnitřních úhlů čtyřúhelníku POQV, kde P, Q jsou středy tětiv AV a BV (a tedy i paty 
kolmic ze středu kružnice na tyto tětivy). 
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K demonstraci uvedeného postupu můžeme použít soubor 04 OSY TĚTIV. Situaci 
po jeho otevření představuje obr. 20. Pohybem koncového bodu vektorového 
ovladače měníme polohu bodů A, B. Tlačítka označená písmeny φ a ω skrývají nebo 
zobrazují aktuální velikosti obvodového a středového úhlu. Pomocí tlačítek 1 až 6 
postupně zobrazujeme nebo skrýváme  osy OC a OD, barevné vyznačení oblouků 
CV, DV, AC a BD, úhly velikosti δ  a stručný zápis výše uvedeného výpočtu. 
Případné úpravy pomůcky a rozpracování metodiky jejího použití přenechávám 
uživateli. 

 
                                                             Obr. 20 
 
 
Poznámka. Uvedený postup vycházel z Lietzmannovy knihy [9] a bavorské 
učebnice  [2], v níž je však výklad podán jako důsledek věty o skládání dvou 
osových souměrností s navzájem různoběžnými osami. (Viz též Kuřina [6].) 
Walther Lietzmann byl významný německý didaktik matematiky v první polovině 
20. století. Promoval v roce 1904 u Davida Hilberta. Od roku 1919 až do svého 
odchodu do důchodu (v roce 1946) byl ředitelem gymnázia v Göttingen (dnešní 
Gymnázium Felixe Kleina). Od roku 1920 byl odborným asistentem a od roku 1934 
čestným profesorem exaktních věd na univerzitě v Göttingen. Byl hodně zapojen do 
programu Felixe Kleina - reformy vyučování matematiky na středních školách. 
Napsal několik pěkných matematických publikací pro středoškoláky. Jeho 
Pythagorova věta z roku 1911 je dodnes svěžím dílkem, které okouzlí čtenáře i když 
od jejího vydání uplynulo 100 let. Ruský překlad obou Lietzmannových publikací je 
volně ke stažení z elektronické knihovny math.ru:   http://www.math.ru/lib/ 
  
 
6. Věta o úhlech tětiv 
 
Následující větu 3 budeme nazývat věta o úhlech tětiv. Představuje zobecnění věty o 
obvodových úhlech. V některých zemích se na středních školách používá jako 
efektivnější nástroj k řešení úloh, v nichž se vyskytují úhly v kružnici. Ukážeme si 
nejprve její klasický důkaz, jak jej uvedl Hadamard [3] již v roce 1906, a jak se 
i dnes všeobecně uvádí. Výhody využití věty ukážeme v řešených úlohách 
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odstavce 8.  Odstavec 9 představuje větu o obvodových úhlech jako speciální případ 
věty o úhlech tětiv a v odstavci 10 se seznámíme s větou o úhlech sečen, která je 
zobecněním věty 3.  
 
Velikost středového úhlu, který přísluší oblouku AB, budeme nazývat úhlová 
velikost oblouku AB a značit .ABω  
 
Věta 3.  Mají-li dvě různoběžné tětivy kružnice společný bod, pak velikost úhlu jimi 
sevřeného je aritmetickým průměrem úhlových velikostí příslušných oblouků 
tětivami ohraničených.  
 
Při označení podle obr. 21 a)  to znamená, že platí 
 

                                                           ,
2

AB CDω ωϕ +
=                                                              

(5) 
 
resp. 
                                                           2 .AB CDω ω ϕ+ =                                                             
(6) 

 
                                                                  Obr. 21 
 
 
Důkaz.  Nechť se tětivy AC a BD protínají v bodě V a svírají úhel CVD velikosti ϕ , 
obr. 21 b), který je současně vnějším úhlem trojúhelníku AVD. Podle věty o vnějším 
úhlu (a při označení podle obrázku) platí ,α δ ϕ+ =  tedy i 2 2 2 .α δ ϕ+ =  Odtud po 
substituci 2   a  2AB CDα ω δ ω= = , která plyne z věty o obvodových úhlech, 
dostáváme vztah (6), resp. (5). 
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7. Odvození věty o úhlech tětiv ze symetrie kružnice 
 
Na obr. 22 vidíme soubor 05 KRUHOVÝ PÁS.fig3 po otevření. Soubor je pomocný. 
Slouží k názorné demonstraci známých (a pro další úvahy potřebných) vlastností  
rovnoběžných tětiv:  
Rovnoběžné tětivy kružnice mají společnou osu souměrnosti, která prochází 
středem kružnice. Podle této osy o je tedy souměrná i kružnice k. Odtud pak 
plyne souměrnost (a tedy shodnost) oblouků mezi tětivami (tzn. červených 
oblouků na obrázku).  

 
                                                                   Obr. 22 
 
Tlačítka m, n slouží ke zobrazení a skrytí aktuálních délek oblouků. Pomocí 
vektorového ovladače měníme společný směr tětiv při zachování jejich 
rovnoběžnosti. Sečnu lze posouvat po uchopení za bod 1 (resp. za bod 2).  Při 
jakýchkoliv změnách polohy a směru tětiv žák pozoruje, že délky oblouků mezi 
tětivami si jsou pokaždé rovny. Na otázku „Proč?“ by měl přijít na zdůvodnění 
pomocí osové souměrnosti.   

                                                                                                                                                          
Obr. 23 

 
                                                 
3 Termín kruhový pás užívám pro označení rovinného útvaru ohraničeného kružnicí a jejími dvěma 
rovnoběžnými tětivami. Je to rovinná analogie tzv. kulové vrstvy (tělesa ohraničeného kulovou 
plochou a dvěma rovnoběžnými rovinami, které ji protínají). 
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Na obr. 23 vidíme soubor 06 OBLOUKY 1.fig  po otevření. Soubor slouží 
k průzkumu situace se dvěma různoběžnými tětivami. resp. k vytvoření hypotézy, že  
 
Součet délek oblouků AB a CD se nemění při posouvání sečny AC za 
předpokladu, že tětivy AC a BD stále mají společný bod V (to znamená že 
průsečík sečen AC a BD neleží vně kruhu ohraničeném danou kružnicí). Totéž 
platí i pro posouvání sečny BD.  
 
Nejprve zkoumáme délky oblouků pro různé polohy tětiv při pevně nastaveném 
úhlu .ϕ  Bodem V  lze pohybovat a s ním se posouvají i tětivy. Jejich úhel 
nastavujeme pohybem bodu na půlkružnici ovladače umístěného vpravo dole. 
Pomocí kruhového ovladače nad ním otáčíme sečnami kolem bodu V (uchopte 
koncový bod vektoru ovladače).  Čtyři tlačítka v prostředním sloupci zobrazují a 
skrývají aktuální délky m, n oblouků CD, AB, součet těchto délek a velikost ϕ  
zeleně vyznačeného úhlu tětiv (ve stupních i v radiánech). Tlačítko r zobrazuje 
aktuální velikost poloměru a tlačítko  2rφ  zobrazí aktuální hodnotu výrazu 2 .rϕ  
Na základě experimentů dojdeme k hypotéze, že součet délek oblouků AB a CD 
nezávisí při pevně nastaveném poloměru kružnice a úhlu ϕ  na poloze tětiv (pokud 
ovšem průsečík sečen AC a BD neleží vně kruhu). Použitím tlačítka 2rφ  můžeme 
prozradit, že platí 
 
                                                       2 ,m n rϕ+ =                                                      (7) 
neboli                                                            
                                                  2 .AB CDr r rω ω ϕ+ =                                              
 
Vydělením poslední rovnice poloměrem r dostaneme vztah (6). K demonstraci 
platnosti vztahu (6) můžeme použít soubor 06 ÚHLY 1.fig  (obr. 24),  který je 
prakticky stejný jako soubor 06 OBLOUKY 1.fig. Jediný rozdíl je v tom, že místo 
délek oblouků zobrazuje velikosti úhlů. Tlačítka AB a CD navíc umožňují 
zobrazovat a skrývat velikosti středových úhlů oblouků. 

                                                                     
Obr. 24 
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K vlastnímu důkazu vztahu (7) použijeme soubor 07 OBLOUKY 2.fig. Po jeho 
otevření vidíme situaci na obr. 254. Podle zobrazeného pokynu uchopíme bod V, 
jehož poloha je vázána na úsečku BD,  a pohybujeme jím například  směrem vzhůru. 
Během pohybu se vykreslují modře vyznačené oblouky trajektorie bodů C, A 
(obr. 26). Tlačítkem T zobrazíme označení 0A  a 0C  počátečních poloh bodů A a C.  
Protože jsou oblouky 0AA  a 0CC  shodné, zkrátila se pohybem délka původního 
oblouku CD o tutéž hodnotu, o jakou se délka oblouku AB prodloužila. Obráceně, 
při pohybu bodu V opačným směrem, se  délka oblouku AB zkracuje a délka 
oblouku CD prodlužuje opět o stejnou hodnotu.  
 

                     Obr.25                                                             Obr. 26 
 
Střídavým posouváním uvedeného typu (viz obr. 27 a 
obr. 28) lze přemístit tětivy kružnice k.  

 
                                       Obr. 27                                                        Obr. 28 
 
Během posouvání zůstává součet délek oblouků zachován. Když označíme 

, ,  a  AB CD KL MNm m m m  délky oblouků AB, CD, KL a MN a středové úhly příslušné 
obloukům v daném pořadí , ,  a ,AB CDω ω ϕ ϕ  platí 

                                                 
4 Poznamenejme, že uchopením za bod D posouváme obě sečny a uchopením kterékoliv ze žlutých 
přímek – sečen – otáčíme příslušnou sečnou kolem průsečíku V. 

222



  

 
2 .AB CD KL MN AB CD AB CDm m m m r r r rω ω ϕ ϕ ω ω ϕ+ = + ⇒ + = + ⇒ + =  

 
Tím je odvozen vztah (6) a tedy i věta 3. Uvedený postup je jednoduchý a žáci se 
mohou pomocí dynamické pomůcky názorně přesvědčit o správnosti tvrzení, že AC 
a BD lze z kterékoliv polohy přemístit do průměrů KM a LN. Matematik by ovšem 
požadoval přesnější důkaz. Ukážeme si tedy ještě formální důkaz a ponecháme na 
úvaze učitele, zda je potřebné jej žákům uvádět. 
 
Budeme uvažovat libovolné umístění tětiv AC a BD, které se protínají pod úhlem ϕ  
v bodě V a v souladu s obr. 26 (a), (b) označíme KM a LN průměry kružnice 
k takové, že KM je rovnoběžný s AC a LN rovnoběžný s BD.  Při důkazu rozlišíme 
tyto situace: 
 
1. Nechť se tětivy KM a BD protínají, viz obr. 27 (b). Pak můžeme výše zmíněným 
posouváním nahradit dvojici tětiv { },AC BD  dvojicí { },KM BD , aniž by se změnil 
součet délek odpovídajících oblouků (a tím i součet příslušných středových úhlů). 
Analogicky pak nahradíme dvojici tětiv { },KM BD  dvojicí { }, ,KM LN  jak 
znázorňuje obr. 27 (c), a dospějeme k platnosti vztahu (2). 
Jestliže se protínají tětivy LN  a AC, provedeme 
důkaz analogicky. 
 
2. Nechť  { } { }, , .AC BD KM LN φ∩ =   
Označme 1 LAω δ=  a 2 ,DMω δ=  obr. 29. Ze 
shodnosti oblouků LB, ND a oblouků MC, KA 
plyne, že součet velikostí středových úhlů 
příslušných obloukům LB a MC je roven součtu 
velikostí středových úhlů příslušných obloukům ND 
a KA. Platí tedy 
    ( )1 2 2 1(  ) ( ) ( )AB CDδ ω δ ω ϕ δ ϕ δ+ + + = + + +                            Obr. 29 
a odtud plyne (2). 
 
 
 
8. Ukázky využití věty o tětivách 
 
Příklad 1. Na obr. 30 jsou na ciferníku hodin sestrojeny tři přímky, které ohraničují 
trojúhelník  ABC.  Určete velikosti vnitřních úhlů ,α β  a γ  trojúhelníku. 
 
Řešení.  Ciferník rozděluje hraniční kružnici na 12 shodných oblouků. Každému 
z nich přísluší středový úhel 030 . Dané přímky vytínají na hraniční kružnici ciferníku 
oblouky, jejichž úhlové velikosti (tzn. středové úhly příslušné obloukům) označíme 

223



  

podle obr. 31. Užitím vztahu (6) 
dostáváme 0 0 0 0

1 4 2 52 30 90 , 2 60 30  α ω ω β ω ω= + = + = + = +  
a 0 0

3 62 30 120 .γ ω ω= + = +  Odtud 0 0 060 , 45   a 75 .α β γ= = =  

 
                         Obr. 30                                                        Obr. 31 
 
 
Příklad 2. V tětivovém čtyřúhelníku ABCD jsou písmeny K, L, M, N označeny po 
řadě středy těch oblouků AB, BC, CD, DA, jejichž vnitřní body neobsahují vrcholy 
čtyřúhelníku (obr. 32). Dokažte, že platí 

.KM LN⊥  
 
Řešení.  Užitím vztahu (6) a při označení podle 
obr. 32 dostáváme 
 

1 4 2 3( ) ( ) 2 . KVNω ω ω ω+ + + = ∠  
 

Odtud plyne 0= 90 ,KVN∠  

neboť 0
1 2 3 42( ) 360 . ω ω ω ω+ + + =                                                               

                                                                                                         
 
                                                                                                        Obr. 32 
 
 
Příklad 3. Označme I střed kružnice vepsané danému trojúhelníku ABC a D C≠  
průsečík osy úhlu  ACB s kružnicí opsanou trojúhelníku. 
 Dokažte, že .DA DI=  
 
 Řešení.  Při označení podle obr. 33 má vztah (6) pro tětivy AF a CD tvar 

1 32 .ϕ ω ω= +  Analogicky pro tětivy AD a AF platí 1 3 2 .ω ω ε+ =  Z posledních dvou 
vztahů plyne ,ϕ ε=  a tak je trojúhelník AID rovnoramenný: .DA DI=  
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Pozn. Povšimněte si zrakové iluze na obr. 33, kde se úsečka DI  jeví delší než AD. 
Změřením se však   
můžeme přesvědčit, že jsou obě úsečky shodné .  

 
                                                                Obr. 33 
 

 
 
9. Věta o obvodových úhlech jako důsledek věty o úhlech tětiv 
 
Věta o obvodových úhlech je větou o úhlech tětiv pro ,C D=  tzn. pro .V k∈  
K názorné demonstraci můžeme využít soubor 08 OBVUHEL.fig. Na obr. 34 
vidíme situaci na monitoru po otevření souboru. Bod V přesuneme podle uvedeného 
pokynu do bodu D a pomocí tlačítek C, D můžeme případně skrýt označení bodů C, 
D. Tlačítky 1 až 5 postupně zobrazíme jednotlivé řádky zápisu odvození vztahu (1). 
Konečnou situaci ukazuje obr. 35. 
 

 
                            Obr. 34                                                        Obr. 35 
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10. Věta o úhlech sečen 
 
 
Věta 4.    Úhel, jehož obě ramena protínají danou kružnici a jehož vrchol leží vně 
kružnice, má velikost rovnu polovině z absolutní hodnoty rozdílu úhlových velikostí 
oblouků vyťatých  úhlem na kružnici. 
 
Důkaz plyne z obrázků 36 a 37, které zároveň znázorňují obrázek na monitoru po 
otevření souboru 09 SEČNY.fig  (obr. 36) a po použití tlačítek U, A0 a φD (obr. 37). 
Uvažované sečny p, q vytínají na kružnici k tětivy AC a BD. Jestliže sestrojíme 
v bodě D sečnu  DA0 rovnoběžnou s p, jsou oblouky DC a A0A shodné. Jsou proto 
shodné i úhly DOC a A0OA a platí 
 
                                             

0 0
2 .AB DC AB AA A Bω ω ω ω ω ϕ− = − = =  

 

 
                   Obr. 36                                                              Obr. 37 
 
K souboru ještě poznamenejme, že každou z přímek p, q lze otáčet (úchopem za 
přímku) kolem bodu V a tím měnit velikost úhlu ϕ . Po uchopení za bod D můžeme 
obě přímky současně posouvat. 
 
Věta o úhlech sečen vznikne sloučením věty 4 a věty 3. 
Abychom ji mohli zformulovat, zavedeme orientované 
oblouky a jejich úhlové velikosti. Orientovaný oblouk 
AB kružnice k budeme definovat jako trajektorii 
pohybu po kružnici k v kladném smyslu otáčení z A do 
B. Rozlišujeme tedy pořadí krajních bodů oblouku. Bod 
A je počáteční a B koncový bod oblouku. Orientované 
oblouky zde budeme  značit  tučnou kurzívou.  Úhlovou                   Obr. 38 
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velikostí oblouku AB rozumíme velikost jeho orientovaného úhlu AOB (O je střed 
kružnice k). Na obr. 38 je modře vyznačen oblouk BA a červeně oblouk AB,  ωBA  a   
ωAB   jsou jejich základní úhlové velikosti. 
 
Věta 5 (Věta o úhlech sečen).  Jestliže se přímky, na kterých leží tětivy AC a BD 
kružnice k protínají v bodě V, pak je velikost orientovaného úhlu AVB aritmetickým 
průměrem úhlových velikostí orientovaných oblouků AB a CD. 
 
 
Obrázek 39 ilustruje  názorně sloučení všech tří situací, pro něž platí: 
 
                                 2 2 ( ).AB CD AVB k k Zπ+ = + ∈ω ω ϕ                                                       
(8) 
 

 
 
                                                                Obr. 39 
 
Tučnými písmeny značíme velikosti orientovaných úhlů. Každý orientovaný úhel 
má nekonečně mnoho velikostí, každé dvě z nich se liší o celistvý násobek čísla 2π  
(resp. násobek 0360 , pokud měříme ve stupních). Proto se na pravé straně výrazu 
(8) vyskytuje člen 2 .kπ  (Pro základní velikosti můžeme položit 0.k = ) Když 
počítáme s velikostmi neorientovaných úhlů, nabývá vztah (8) tvar  
 
                            2AB DCω ω ϕ− =                           pro situace  a)  a   c), 
resp. tvar 
                           2AB DCω ω ϕ+ =                            pro situaci  b). 
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POČÍTAČOVÉ SČÍTÁNÍ ČÍSELNÝCH ŘAD 
VE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATICE 

 
Hana Mahnelová 

Gymnázium Nymburk 

 
Abstrakt: Žáci v rámci výuky matematiky na SŠ řeší součty číselných řad klasickými 
metodami (např. využitím vzorce, aplikací binomické věty, algebraickými úpravami, 
kombinatoricky, teleskopicky) nebo použijí některý z programů CAS. Počítač sčítá řadu 
způsobem, který je pro současného středoškoláka zatím tajemstvím. Článek obsahuje 
zjednodušenou teorii jednoho ze sumačních algoritmů, Gosperova algoritmu, a konkrétní 
příklady známé z výuky na SŠ řešené počítačovým způsobem. 
 
Klíčová slova: sčítání řad, Gosperův algoritmus, počítačová algebra. 
 
 

COMPUTER SUMMATION OF THE NUMBERS SERIES AT THE 
HIGH SCHOOL MATHEMATICS 

 
Abstract: Pupils solve summation problems in mathematics at high schools  with classical 
methods (for example with a well-known formula for the sum,  application the Binomial 
theorem, algebraic treatments, combinatorial, with  a  telescoping method) or they use 
a special software from CAS. The computer sums the series with the method, which is still 
unknown for them.  The author presents a simplified theory of Gosper algorithm and 
examples known from teaching at the high school solved with this algorithm in this article. 
 
Key words: summation of finite sums and series, Gosper`s algorithm, the computer algebra. 
 
 
1. Úvod 
Dnešní studenti středních i vysokých škol běžně používají k urychlení výpočtů kalkulátory 
(např. grafické) nebo specializované počítačové softwary, a mají tak příležitost ověřit, že 
mnohé příklady vyřeší i programy počítačové algebry. Odpověď na otázku „Jak k výsledku 
dojde počítač?“ ale pro zvídavé jedince zatím zůstává tajemstvím, nicméně i podnětem k jeho 
odhalení. Zavedení počítačů vyžaduje zautomatizování postupů řešení problémů, jež 
vycházejí ze známých matematických teorií. Zaměřme se na způsoby jak nalézt součet číselné 
řady.  Sčítání konečného počtu sčítanců aritmetických číselných řad nebo konečných i 
nekonečných geometrických číselných řad je poměrně jednoduché. Stačí např. použít správný 
vzorec. Už ale na střední škole se žáci mohou setkat s příklady řad, které nepatří mezi výše 
zmíněné typy. Příkladnou ukázkou jsou třeba řady s faktoriály nebo kombinačními čísly. To 
je příležitost seznámit nadané studenty se základními principy algoritmů počítačových 
sumací. Jejich objevení se datuje přibližně od 80. let dvacátého století a  zatím nejsou 
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vypracovány jednoduché ukázkové příklady obsahující takový postup řešení, jaký používá 
počítač.  
Poprvé se podrobněji studenti seznamují s pojmy konečná a nekonečná řada na střední škole, 
odvozují např. vztah a nutnou podmínku pro součet nekonečné geometrické řady. Své 
vědomosti o řadách pak rozšiřují na vysoké škole. Při hledání nebo dokazování součtu číselné 
řady aplikují také např. teleskopickou metodu, binomickou větu, matematickou indukci. 
Součty některých řad určují kombinatoricky. Ve všech případech řešení úloh vyžaduje znalost 
a porozumění matematice, schopnost dávat věci do souvislostí a přesné logické myšlení. Aby 
i počítač mohl příklad správně vyřešit, musí být vytvořen vhodný algoritmus. S rozvojem 
algoritmů roste význam tzv. počítačové algebry, tedy algebry, která provádí výpočty 
symbolicky, tudíž přesně. Na význačnosti nabývá teorie polynomů, protože práce s nimi patří 
mezi nejdůležitější směry tvorby algoritmů. Vývoj sumačních algoritmů během posledních 
čtyřiceti let představuje obrovský kus práce a přináší očekávaný výsledek. Předpokládá se, že 
i tyto nové postupy najdou své místo ve výuce počítačové algebry. 
 
2. Gosperův algoritmus 
První sumační algoritmus byl objeven v roce 1970 americkým matematikem a programátorem 
Ralphem Williamem Gosperem jr., známým jako Bill Gosper 
(obr. 1). Důležitou součástí Gosperova algoritmu je řešení 
rekurenční relace pro hypergeometrické polynomy. Teorie je pro 
středoškoláky poměrně složitá (najdeme ji např. v [5], je možné ji 
však zjednodušit a zvolit takové ukázky příkladů, které odpovídají 
úrovni žáka střední školy. 
 
Podstatou Gosperova algoritmu je nalezení { }∞=0nns  tak, aby bylo 

možné pro kmNkm <∈ ,,  vyjádřit 1−
=

−=∑ mn

n

mk
k ssa , speciálně  

n

n

k
k sa =∑

=1
 (podle hodnoty aditivní konstanty), a následně 

nn
ss

∞→
= lim , nebo prokázání, že takové vyjádření neexistuje.   Obr. 1: Bill Gosper. 

 
Pro užití tohoto postupu je třeba vymezit jistou skupinu posloupností.  
 
Definice 1: Posloupnost { }∞=1nna  se nazývá hypergeometrická, právě tehdy, když Nn∈∀  lze 

podíl po sobě jdoucích členů 1−na , na této posloupnosti zapsat ve tvaru ( )
( )nv
nu

a
a

n

n =−1 , kde u(n) 

a v(n) jsou polynomy. 
 
Stručně řečeno, je-li dána posloupnost { }∞=1nna , jejíž členy máme sečíst, potřebujeme zjistit, 
zda podíl bezprostředně po sobě následujících členů tvoří racionální funkci. Začněme 
příkladem. 
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Příklad 1 ( ) ( )12
1

+=∑
=

nnk
n

k

 
Řada vyjadřuje součet prvních n sudých přirozených čísel. Abychom mohli použít Gosperův 

algoritmus, ověříme, že posloupnost { }n
kk 12 =  je hypergeometrická. Zkoumáme podíl 

n

n

a
a 1−  

a platí 
22

2,22,2
1

1 −
=−==

−
− n

n
a
a

nana
n

n
nn . Čitatel i jmenovatel zlomku je tvořen polynomy 

prvního stupně, posloupnost je tedy hypergeometrická. 
 
Dalším krok užití Gosperova algoritmu vychází z následující věty, jejíž důkaz čtenář najde 
např. v [5]. 

Věta 1: Každou racionální funkci ( )
( )nv
nu  nad tělesem T lze zapsat ve tvaru 

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )nrnp

nqnp
nv
nu

⋅−
⋅

=
1

, kde ( ) ( ) ( )nrnqnp ,, jsou polynomy, které splňují podmínku 

( ) ( )( ) 1,D =+ jnrnq  0Nj∈∀ . 
 
Uvedená věta napovídá, že je možné racionální funkci zapsat v jiném tvaru, užitečném pro 
další práci s algoritmem. Pro trojici polynomů ( ) ( ) ( )nrnqnp ,,  zavedeme odborný název. 
 

Definice 2: Nechť ( )
( )nv
nu   je racionální funkce nad tělesem T a polynomy ( ) ( ) ( )nrnqnp ,,  

mající vlastnosti uvedené ve větě 2. Pak trojici polynomů ( ) ( ) ( )nrnqnp ,,  nazýváme 

regulární reprezentací podílu ( )
( )nv
nu . 

 
Přitom polynomy ( ) ( ) ( )nrnqnp ,,  lze také nalézt algoritmicky. Ukažme si, jak to funguje: 

položíme nejprve p(n) = 1, q(n) = u(n), r(n) = v(n). Pokud pro všechna j ∈ N0 jsou polynomy 
q(n) a r(n + j) nesoudělné, jsme hotovi. Pokud ale pro jisté číslo j∗ ∈ N0 platí 

( ) ( )( ) 1, * ≠+ jnrnqD , pak definujeme nový polynom g(n) := D(q(n), r(n + j∗) ) a současně 

( ) ( ) ( )∏
−

=

∗

−=
1

0

:
j

k

kngnpnp ,  

( ) ( )
( )ng
nqnq =: , 

( ) ( )
( )∗−

=
jng

nrnr : . 
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Algoritmicky tak dospějeme až k nalezení nesoudělných polynomů q(n) a r(n + j) . Vzhledem 
k tomu, že stupně polynomů q tvoří klesající posloupnost, musí popsaný algoritmus skončit 

nalezením požadované regulární reprezentace podílu ( )
( )nv
nu .  

Obecná teorie přitom využívá pokročilejší algebraické pojmy a věty (jako např. rezultant 
polynomů, Sylvesterovo kritérium). Ale jak si ukážeme, v jednodušších příkladech určených 
středoškolákům vystačíme s výpočtem největšího společného dělitele polynomů.  
 
Pokračujme v řešení příkladu 1: 

Chceme nalézt regulární reprezentaci podílu
22

2
−n
n , položíme-li ( ) ( ) ( ) 1,1,2 === nrnqnnp , 

pak ( ) 22
2

112
12

−
=

⋅−
⋅

n
n

n
n  a současně ( ) 11,1 =+ jD 0Nj∈∀  a proto uvedená trojice polynomů 

tvoří regulární reprezentací podílu 
1−n

n

a
a . 

 
Jsou-li splněny předpoklady, že posloupnost { }∞=1nna  je hypergeometrická a máme regulární 

reprezentaci podílu 
1−n

n

a
a , pak aplikujeme druhou větu teorie Gosperova algoritmu, kterou 

uvádíme opět bez důkazu, s odkazem na zdroj [5]. 
 
Věta 2: Nechť { }∞=1nna  je hypergeometrická posloupnost nad tělesem T a polynomy 

( ) ( ) ( )nrnqnp ,,  tvoří regulární reprezentaci podílu 
1−n

n

a
a

. Jestliže posloupnost částečných 

součtů { }∞=0nns , kde ∑
=

=
n

i
in as

1

, je hypergeometrická, pak lze n-tý částečný součet ns vyjádřit 

ve tvaru ( )
( ) ( )nfa
np

nqs nn ⋅⋅
+

=
1  pro jistý polynom ( )nf splňující podmínku 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 −⋅−⋅+= nfnrnfnqnp . 
 
Jediným problémem je v tuto chvíli nalezení polynomu ( )nf . Existuje algoritmus, jak určit 
stupeň k tohoto polynomu. Vycházíme přitom ze známých hodnot stupňů polynomů p, q, r 
a z koeficientů členů jistých odvozených polynomů. Algoritmus tohoto procesu je následující: 
 

lp := stupeň (q(n + 1) + r(n)) 

lm := stupeň (q(n + 1) − r(n)) 

 if lp ≤ lm then k := stupeň( p(n)) − lm 

 else 

  k0 := ( ) ( ) ( )[ ] ( )ppppp lqkoeflrkoeflqkoeflqkoefl ,1,1,, −+−−⋅−  
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  if (k0 je celé číslo) then k := max (k0, stupeň(p(n))  − lp + 1) 

  else k := stupeň(p(n)) − lp + 1 

  fi 

 fi  

 
Dodejme, že zápis koef (q, lp) znamená hodnotu koeficientu členu polynomu q(n) 
odpovídajícího stupni  lp , zápis koef (q, lp -1) hodnotu koeficientu členu polynomu q(n) 
odpovídajícího stupni  lp-1. Pro účely Gosperova algoritmu definujeme stupeň nulového 
polynomu -1. 
Známe-li stupeň hledaného polynomu ( )nf , pak nic nestojí v cestě využít větu 2 a zkusit 
konkrétní polynom najít z rovnice  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 −⋅−⋅+= nfnrnfnqnp .         (1)  
 

Vraťme se k našemu příkladu 1. 
( ) ( ) 021 =⇒=++ plnrnq ,  
( ) ( ) 101 −=⇒=−+ mlnrnq  (viz dodatek o stupni nulového polynomu), 

to ale znamená, že ml>pl ,  proto podle algoritmu hledáme dále pomocné Zk ∈== 01:00 , 
potom ( ) 2101,0max =+−=k  a polynom ( )nf  bude mnohočlenem druhého stupně.  
Označme ( ) 01

2
2 cncncnf ++= .  

Dosadíme-li  do rovnice (1), platí  
( ) ( )[ ]01

2
201

2
2 112 cncnccncncn +−+−−++= , po úpravě 

21,2212 02222 cccccncn −==⇔−+=  . Řešením soustavy je Rttccc ∈=== ,,1 012 . Pro 

hodnotu parametru 0=t je ( ) nnnf += 2 . 
Nalezením polynomu ( )nf se kruh uzavírá a užitím vzorce  

( )
( ) ( )nfa
np

nqs nn ⋅⋅
+

=
1/          (2) 

z věty 2 můžeme určit součet řady. 
V našem případě ( ) ( ) ( ) nnnfnannpnq n +====+ 2,2,2,11 a součet  

( ) ( )12
2
1 2/ +=+⋅⋅= nnnnn
n

sn . Nyní je třeba ještě ošetřit počáteční podmínky, tj. v našem 

případě zjistit hodnotu /
0s . Dosadíme-li do posledního vztahu 0=n , dostaneme 0/

0 =s  a 
následně ( )1/

0
/ +=−= nnsss nn . 

 
Správnost výsledku si řešitel může ověřit několika známými způsoby. Např. vzorcem pro 
součet prvních n členů aritmetické posloupnosti s prvním členem 21 =a , a diferencí 2=d , 

pak ( )[ ] ( ) ( )122
2

2122
2

+=+=⋅−++= nnnnnnsn .  
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Nebo elegantní sčítací metodou, kdy zapíšeme součty pod sebe, využijeme komutativnosti 
sčítání a ekvivalentní úpravy se soustavou rovnic. 

( ) 24...122
2...642

+++−+=
++++=

nns
ns

n

n  

Sečteme-li obě rovnice, dostaneme ( )nnsn 222 +=  a zjednodušením ( )1+= nnsn .  
Velice názorný je také geometrický model určení součtu této řady. Začněme hrou s kameny. 
Seřaďme počty černých kamenů odpovídající postupně sudým přirozeným číslům do řádků. 
Doplníme řádky bílými kameny tak, aby vznikl obrazec se stejným počtem černých a bílých 
kamenů (viz obr. 2). 

n

2n + 2
 

obr. 2: Geometrický model součtu řady. 
 
Je vidět, že útvarem je obdélník, jehož jedna strana obsahuje právě n kamenů a druhá 2n+2 
(nezávisle na jejich barvě). Pak ale počet všech kamenů v obdélníku je určen číslem 
( )22 +nn . Protože černých a bílých kamenů je stejně, množství jednobarevných určíme jako 

polovinu z celkového počtu, čili ( ) ( )1
2

22
+=

+ nnnn . 

 
Známe-li výsledný součet řady, o správnosti se můžeme přesvědčit také matematickou 
indukcí. Nejdříve ověříme platnost pro první možné přirozené číslo, pro 1=n , ( )11112 +⋅=⋅ , 

tedy platí. Předpokládáme, že existuje Nk ∈ , pro které platí ( ) ( )12
1

+=∑
=

nnk
n

k
 a dokazujeme 

vztah pro ( ) Nk ∈+1 . 
( ) ( ) ( ) ( )( )21121122...642 ++=+++=++++++ kkkkkkk , cbd. 

 
V dnešní době k ověření výsledku dobře poslouží některý z programů CAS, např. komerční 
Derive 6 (obr. 4), Maple, Matlab, Mathematica apod., nebo volně dostupný prohlížeč 
Wolphram Alpha, který počítá on-line (obr. 5), případně novější freeware produkt firmy 
Microsoft, program Microsoft Mathematics (obr. 6). 
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Obr. 4: Výpočet v Derive 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 5: Výpočet užitím WolphramAlpha. 

 
 

 
Obr. 6: Výpočet v prostředí Microsoft Mathematics. 
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( ) ( ) !!1!!1!
..........

!3!4!31!34!33
!2!3!21!23!22
!1!2!11!12!11

nnnnnnn −+=−⋅+=⋅

−=⋅−⋅=⋅
−=⋅−⋅=⋅
−=⋅−⋅=⋅

Příklad 2  ∑
=

⋅
n

k
kk

1
! 

Při určení součtu uvedené řady počítačovým způsobem postupujeme podle kroků Gosperova 

algoritmu. Nejdříve označme ( ) ( )!11,! 1 −−=⋅= − nnanna nn , potom platí 
1

2

1 −
=

− n
n

a
a

n

n , to 

znamená, že posloupnost { }∞=1nna  je hypergeometrická. Regulární reprezentace podílu 
1

2

−n
n  je 

zřejmě ( ) ( ) ( ) 1,, === nrnnqnnp , neboť ( ) 11, =nD . Dále   
( ) ( ) 121 =⇒+=++ plnnrnq ,  
( ) ( ) 11 =⇒=−+ mlnnrnq  a pro stupeň polynomu ( )nf platí 011 =−=k , proto ( ) 0cnf = . 

Z rovnice (1) pak vyplývá  

( ) 001 ccnn −+= , odtud 10 =c . Dosadíme do rovnice (2) , ( )!11!1/ +=⋅⋅⋅
+

= nnn
n

nsn  

a 1/
0 =s . Výsledný součet je pak ( ) 1!1/

0
/ −+=−= nsss nn . 

 
Z klasických způsobů řešení této řady vybíráme např. sčítací metodu. Platí  

 
 
 
 

 
 
 

Sečteme-li první a poslední sloupec, pak se čísla !...,,!3,!2 n  vyruší a dostaneme  

( ) ( ) 1!1!11!
1

−+=++−=⋅∑
=

nnkk
n

k
.  

 
Nakonec ještě pohled do prostředí programu Derive 6 (obr. 7). 

 

Obr. 7: Součet řady v prostředí Derive 6. 
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3. Shrnutí 
Chceme-li sčítat řadu užitím Gosperova algoritmu postupujeme takto: 
1. Zjistíme, zda posloupnost { }∞=1nna  je hypergeometrická. 

2. Nalezneme regulární reprezentaci podílu 
1−n

n

a
a

. 

3. Z polynomů, jež tvoří regulární reprezentaci podílu, algoritmicky odvodíme stupeň    
hledaného polynomu ( )nf  pro rovnici (1). Napíšeme jeho obecné vyjádření. 

4. Dosadíme do rovnice (1) a z ní vypočteme hodnoty koeficientů polynomu ( )nf . 
5. Nalezený polynom ( )nf dosadíme do vzorce (2). 
6. Zjistíme počáteční podmínky a nakonec vyjádříme //

mnn sss −= , případně nn
ss

∞→
= lim , 

pokud sčítáme nekonečnou řadu. 
 
4. Závěr 
Není problém dokázat, že Gosperův algoritmus sečte každou geometrickou řadu, která je 
nejrozšířenějším typem řad na středních školách. Stačí algoritmicky pracovat s obecným 
vzorcem pro n-tý člen geometrické posloupnosti. Dokonce takový postup je dalším, tentokrát  
počítačovým, důkazem vzorce pro součet prvních n členů geometrické posloupnosti. 
Gosperův algoritmus ale není všemocný. Jak plyne z věty 2, jestliže posloupnost částečných 
součtů { }∞=0nns  není hypergeometrická, pak se nepodaří nalézt odpovídající polynom ( )nf  
a říkáme, že řada není gosperovsky sčítatelná (možné situace, kdy nelze pokračovat 
v algoritmu dále, analyzujeme poměrně snadno). Proto bylo potřeba pokračovat v hledání 
dalších sumačních algoritmů. Následoval objev Zeilbergerova algoritmu ct („creative 
telescoping“) – vznik se datuje v rozpětí let 1982  - 1990. Teorie byla spoluprací dvou 
matematiků Dorona Zeilbergera a Herberta Saul Wilfa podrobněji rozpracována, rozšířena 
a zobecněna, a dnes je známa jako WZ algoritmus (1992). Objev Hyper algoritmu Marko 
Petkovšekem, publikovaném v jeho disertační práci v roce 1991, znamenal další velký přínos 
v systému poznatků o počítačovém sčítaní řad. 
Chceme-li prezentovat Gosperovu metodu hledání součtu řady středoškolákům, je třeba 
definovat dva nové pojmy, a to hypergeometrickou posloupnost a regulární reprezentaci 
podílu. Další aktivita je založena na práci s polynomy: hledání vhodných polynomů, jejichž 
největší společný dělitel je 1, určení stupně polynomu, obecné vyjádření polynomu daného 
stupně, stanovení koeficientu jistého členu polynomu a řešení rovnice na základě porovnání 
polynomů. V takových případech, kdy polynom ( )nf  vychází jako mnohočlen vyššího stupně 
a musíme řešit soustavu rovnic s vícero proměnnými, oceníme pomoc některého z již 
zmíněných programů CAS.  
Z výše uvedeného vyplývá možnost zařadit příklady počítačového sčítání číselné řady už na 
střední školu a tím zdůraznit mezipředmětové vztahy matematiky a informatiky. Je to 
současně příležitost ukázat nové pokroky těchto oborů a zvýšit tak zájem nadaných studentů. 
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DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA INTERNETU 
 

Vlasta Moravcová 

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 
Abstrakt: V příspěvku jsou přehledně shrnuty a stručně zhodnoceny různé typy materiálů 
(učební texty, pracovní listy, webové stránky, applety atd.) i programy, které mohou podpořit 
výuku deskriptivní geometrie na středních a vysokých školách. Text může být užitečný nejen 
učitelům deskriptivní geometrie, ale i učitelům matematiky s hlubším zájmem o geometrii. 
 
Klíčová slova: deskriptivní geometrie, internet, učebnice 
 
 

DESCRIPTIVE GEOMETRY ON THE INTERNET 
 
Abstract: This article clearly summarizes and briefly assesses many types of materials 
(teaching texts, worksheets, web sites, applets etc.) and programms, which can support 
a teaching of descriptive geometry at secondary schools and universities. The text can make 
a contribution not only for descriptive geometry teachers but also for teachers of mathematics 
with interest in geometry. 
 
Key words: descriptive geometry, Internet, textbooks 
 
 
ÚVOD 
 

V 90. letech 20. století nebyla nabídka kvalitních nových tištěných učebnic deskriptivní 
geometrie pro střední ani vysoké školy dostačující. Situace se postupně zlepšila až po roce 
2000. Mezitím však došlo k rozvoji a rozšíření internetu do škol i domácností a našlo se 
mnoho aktivních osob, které prostřednictvím internetu poskytly své vlastní materiály  
k dispozici široké veřejnosti. 

V současnosti již nebývá problémem žádoucí informace vyhledat, ale mnohem složitější je 
se v nepřeberném množství vyhledaných odkazů vyznat a vybrat si ten vhodný. 
V následujícím článku bych ráda upozornila na některé vybrané materiály související 
s deskriptivní geometrií, které lze na internetu nalézt a se kterými mám sama nějaké (ať už 
dobré nebo špatné) zkušenosti. Snad tento přehled, ačkoliv není a ani nemůže být úplný,1 
pomůže učitelům deskriptivní geometrie i matematiky rychleji se zorientovat ve stále se 
měnící internetové džungli a usnadní tak přípravu na vyučování. 
 
                                                
1 Na dotaz „deskriptivní geometrie“ vyhledá internetový vyhledávač Google 378 000 výsledků, na dotaz 

„geometrie“ dokonce 12 400 000 výsledků (údaje platné ke dni 29. 10. 2011). Navíc je třeba si uvědomit, 
s jakou rychlostí se mohou informace zveřejněné na internetu obměňovat – ubývat i přibývat. 
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SOUČASNÁ LITERATURA 
 

Pro úplnost připomenu nejprve současnou dostupnou tištěnou literaturu pro výuku 
deskriptivní geometrii, která je běžně sehnatelná na pultech knihkupectví. V následujícím 
seznamu jsou uvedena jen první vydání v příslušných nakladatelstvích, některé z uvedených 
učebnic však vyšly vícekrát. Učebnice jsou řazeny vzestupně podle roku vydání. 
 
Učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy: 

 Drs, L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy I. Prometheus, Praha, 1994. 
 Drs, L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy II. Prometheus, Praha, 1996. 
 Korch, J., Mészárosová, K., Musálková, B.: Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ 

stavebních. Sobotáles, Praha, 1998. 
 Musálková, B.: Deskriptivní geometrie II pro 2. ročník SPŠ stavebních. Sobotáles, 

Praha, 2000. 
 Maňásková, E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie. Prometheus, Praha, 2001. 
 Kupčáková, M.: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech. Prometheus, 

Praha, 2002. 
 Švercl, J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie. Scientia, Praha, 2003. 
 Pomykalová, E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy. Prometheus, Praha, 2010.2 
 Spurná, I.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Mongeovo promítání 1. Computer 

Media, Kralice na Hané, 2010. 
 Spurná, I.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Mongeovo promítání 2. Computer 

Media, Kralice na Hané, 2010. 
 
Učebnice deskriptivní geometrie pro vysoké školy: 

 Láníček, J.: Deskriptivní geometrie. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1990. 
 Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. České vysoké učení technické 

v Praze, Praha, 1992. 
 Kargerová, M.: Deskriptivní geometrie pro technické školy vysoké, vyšší a střední. 

Montanex, Ostrava, 1997. 
 Mertl, P., Kargerová, M.: Konstruktivní geometrie. České vysoké učení technické 

v Praze, Praha, 2000. 
 Borecká, K.: Konstruktivní geometrie. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2002. 
 Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.: Cvičení z konstruktivní geometrie. České 

vysoké učení technické v Praze, Praha, 2007. 
 

Výčet současných středoškolských učebnic deskriptivní geometrie je úplný. Seznam 
vysokoškolských učebnic je pouze ilustrativní, existuje řada dalších skript pro předměty 
„Deskriptivní geometrie“ nebo „Konstruktivní geometrie“ vyučované na konkrétních 

                                                
2 K učebnici je přiloženo CD, na kterém jsou krokovány konstrukce řešených příkladů z učebnice. 
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technických školách. Vedle uvedených učebnic jsou na trhu k dispozici další publikace 
věnované odbornému a technickému kreslení v různých oborech, normám pro technické 
rýsování apod. 
 
 
VÝHODY A NEVÝHODY UČEBNÍCH MATERIÁLŮ NA INTERNETU 
 

K výhodám internetových materiálů podporujících výuku (nejen deskriptivní geometrie) 
patří především jejich dostupnost (studenti již mají v současné době bezproblémový přístup 
k internetu), cena (elektronické učebnice, obrázky řešených úloh, pohyblivé applety i některé 
kreslící programy jsou k dispozici zdarma), inovovatelnost (autor vystaveného materiálu má 
možnost tento materiál upravovat, opravovat, doplňovat dle potřeb – není třeba čekat na nové 
vydání jako v případě tištěných učebnic), interaktivita (současné technologie umožňují 
obrázek na monitoru rozhýbat – student si jej může prohlédnout z různých stran, jednotlivé 
texty lze propojovat odkazy, konstrukce je možné „krokovat“ atd.) a v neposlední řadě také 
atraktivita pro studenty.3 

Oproti tomu, umísťování učebních materiálů na internet a jejich následné používání 
s sebou nese i určité nevýhody, které by si uživatelé měli uvědomit. Patří k nim riziko, že 
studovaný materiál není dostatečně kvalitní (v horším případě je vyloženě špatný, student se 
tak nechtěně naučí spoustu nesmyslů), problémy s rychle se měnícími technologiemi 
(webové stránky napsané před několika lety a průběžně neupravované už dnes vypadají 
většinou zastarale a hlavně nejsou vždy plně funkční v nových prohlížečích, starší verze 
programů nefungují v současných operačních systémech apod.) a bohužel také skutečnost, že 
materiály na internet umísťují v dobré víře většinou učitelé deskriptivní geometrie ve snaze 
svým studentům pomoci, avšak nemají dostatečné informatické znalosti pro kvalitní 
technické zpracování těchto materiálů. Důsledkem je nefunkčnost (nejen starších, ale 
i nových) webových stránek a mnohých aplikací.4 
 
 
UŽITEČNÉ ROZCESTNÍKY 
 

Pro nejjednodušší rychlou orientaci ve změti materiálů pro výuku deskriptivy dobře 
poslouží některé webové stránky, které bychom mohli nazvat „rozcestníky“. Je na nich 
umístěno množství užitečných odkazů na další webové stránky, texty, obrázky i grafické 
programy. Z těch, které mi jsou známé a které ráda používám, uvádím následující čtyři: 
 

 Webové stránky Jany Hromadové (MFF UK, Praha): 
[http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/odkazy.html] 
Na této stránce je umístěno množství odkazů na další weby (včetně následujících tří) 

                                                
3 Zde si však dovolím poznamenat z vlastní zkušenosti, že nic se nemá přehánět. Výhodu atraktivity rychle 

ztratíme, pokud se použití počítače a internetu stane v naší výuce rutinní záležitostí. 
4 Stále se bohužel vyskytují jedinci, kteří se domnívají, že jediným operačním systémem je Microsoft Windows 

a jediným internetovým prohlížečem Internet Explorer a to nejlépe právě ta verze, kterou zrovna dotyční 
vlastní. 
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podporující výuku deskriptivní geometrie, dále jsou zde odkazy na některé diplomové 
a bakalářské práce a adresy digitálních knihoven. 

 Webové stránky Gymnázia J. G. Jarkovského (Praha): 
[http://www.deskriptiva.unas.cz] 
Na této stránce nalezneme množství dílčích výukových materiálů i odkazy na další 
webové stránky, vše je přehledně seřazeno podle témat (planimetrie, stereometrie, 
osová afinita a kolineace, kuželosečky, kótované promítání atd.). 

 Webové stránky Katedry didaktiky matematiky (MFF UK, Praha): 
[http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php] 
Zde je zveřejněna většina novějších bakalářských a diplomových prací studentů 
učitelství na MFF UK z oboru matematiky a deskriptivní geometrie. 

 Webové stránky Ondřeje Machů (FS ČVUT, Praha; Gymnázium Ch. Dopplera, 
Praha): 
[http://deskriptiva.webzdarma.cz/odkazy.html] 
Stránka nabízí několik odkazů na studijní materiály, programy pro deskriptivní 
geometrii, stránky o geometrii a konference. 

 
 
ELEKTRONICKÉ TEXTY 
 

Po stránce technického zpracování jsou nejjednodušší statické elektronické texty. Myslím 
jimi jakékoliv učební materiály (učebnice, skripta, články, zadání i řešení jednotlivých 
příkladů, návody ke konstrukcím atd.), které si uživatel může číst jako klasickou knihu, ať už 
přímo na monitoru nebo po vytištění. Zpravidla nebývá problém s jejich vytvořením 
a umístěním na internet ani s následným stažením a otevřením v počítači uživatele (i když 
výjimky potvrzují pravidlo). Tyto texty neobsahují žádné interaktivní prvky5 a od zakoupené 
učebnice se liší pouze tím, že je můžeme získat v digitální podobě, zdarma, kdykoliv 
a kdekoliv, kde máme připojení k internetu. Z internetu si materiál stáhneme, uložíme do 
vlastního počítače a následně jej můžeme studovat bez připojení k síti. 

Takových textů je na internetu mnoho, stačí zadat do vyhledávače konkrétní téma, ke 
kterému sháníme nějaký materiál, a většinou nějakou vhodnou literaturu brzy objevíme. Zde 
se stručným popisem uvedu pro inspiraci jen několik zajímavých zdrojů rozdělených pro 
přehlednost do čtyř skupin. 

První větší skupinu tvoří elektronická skripta a učebnice. Ta se většinou věnují širšímu 
obsahu geometrie, zpravidla pokrývají učební látku celého semestru, ročníku nebo dokonce 
studia. Jako příklad uvádím práce: 
 

 Rožec, R.: Deskriptivní geometrie I, II. [5] 
Obsah 1. dílu: Úvod – způsob učení a význam DG; Mongeovo promítání; Průměty 
rovinných útvarů; Metrické úlohy; Řezy hranatými tělesy; Průsečík přímky s tělesy. 

                                                
5 Nepočítáme-li možnost odkazů v souborech formátu pdf. 
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Obsah 2. dílu: Kuželosečky; Elipsa; Parabola; Hyperbola; Průniky těles; Názorné 
promítání; Rovinné křivky; Prostorové křivky – šroubovice. 

 Doležal, J.: Geometrie. [2] 
Obsah: Mongeovo promítání (Obecný úvod, Zobrazení základních útvarů v Mongeově 
promítání, Polohové úlohy v Mongeově promítání, Metrické úlohy v Mongeově 
promítání, Procvičení základních úloh v Mongeově promítání, Zobrazení kružnice 
v Mongeově promítání, Konstrukční úlohy v Mongeově promítání); Pravoúhlá 
axonometrie (Zobrazení základních útvarů v pravoúhlé axonometrii, Polohové úlohy 
v pravoúhlé axonometrii, Zobrazení kružnice ležící v půdorysně v pravoúhlé 
axonometrii, Zobrazení tělesa v pravoúhlé axonometrii); Křivky (Kuželosečky, 
Šroubovice, Úlohy k samostatnému řešení); Plochy (Šroubové plochy, Rotační plochy, 
Průniky ploch a těles, Úlohy k samostatnému řešení). 

 Tomiczková, S.: Deskriptivní geometrie 1. [10] 
Obsah: Opakování stereometrie; Nevlastní elementy; Elementární plochy a tělesa; 
Základy promítání; Mongeovo promítání; Axonometrie. 

 Šafařík, J.: Technické osvětlení. [8] 
Obsah: Úvod do technického osvětlení; Základní konstrukce; Vržené stíny hranolu na 
tělesa; Vržené stíny vodorovné kružnice na tělesa; Rotační tělesa s vodorovnou osou; 
Vržený stín na šikmou rovinu; Osvětlení schodišť; Technické osvětlení 
v zobrazovacích metodách; Užití technického osvětlení. 

 
Další skupinou (která se částečně překrývá se skupinou předchozí) jsou studentské práce 

(seminární, bakalářské, diplomové, popřípadě disertační) na téma související s deskriptivní 
geometrií, popřípadě s geometrií jako takovou. Některé z těchto prací již od samého začátku 
vznikají jako učební texty pro studenty či jako příručky pro učitele. Určitou záruku kvality 
zpracování nám poskytuje fakt, že tyto práce píší studenti pod dohledem vedoucího učitele. 

Studentské práce lze vyhledávat v databázích a na webových stránkách jednotlivých 
fakult. Práce zaměřené na deskriptivní geometrii a výuku najdeme zpravidla na stránkách 
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
protože právě tyto fakulty připravují (nebo v nedávné minulosti připravovaly) budoucí učitele 
deskriptivní geometrie. 

Další studentské práce z oblasti geometrie a její výuky vznikají na pedagogických 
fakultách, práce z oblasti deskriptivní geometrie najdeme také na vysokých školách 
technických směrů (především stavebních fakultách a fakultách architektury). 

Následuje výčet několika zajímavých studentských prací z oblasti deskriptivní geometrie 
nebo geometrie jako takové. Odkazy na tyto texty napovídají, kde na internetu najdeme další 
práce podobného zaměření. 
 

 Vecková, J.: Klínové plochy. [11] 
Obsah: Přechod od parabolické válcové plochy k Hacarově ploše; Hacarova plocha 
prvního druhu; Hacarova plocha druhého druhu; Hacarova plocha třetího druhu; 
Klínové plochy; Klenba jako klínová plocha; Užití klínových ploch.  
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 Chmelíková, V.: Zlatý řez.6 [4] 
Obsah: Historie; Zlaté číslo a jeho vlastnosti; Konstrukce zlatého řezu; Zlaté číslo 
a rovinné útvary; Platónská tělesa; Fibonacciova posloupnost. 

 Surynková, P.: Plochy stavební praxe. [7] 
Obsah: Obecné vlastnosti ploch; Klasifikace ploch; Rozvinutelné plochy; Využití 
rozvinutelných ploch. 

 Štíchová, R.: Geometrie v architektuře Santiniho-Aichla. [9] 
Obsah: Plochy; Geometrie kleneb; Život a dílo J. B. Santiniho-Aichla. 

 Balvínová, M.: Život a dílo Gasparda Monge. [1] 
Obsah: Život Gasparda Monge; Gaspard Monge a deskriptivní geometrie; Gaspard 
Monge a aplikace algebry v geometrii. 

 Helm, J.: Topografické plochy. [3] 
Obsah: Kótované promítání; Topografická plocha a její části; Konstrukce 
vrstevnicového plánu; Měřítko vrstevnicového plánu; Křivka konstantního spádu; 
Příčný profil; Průnik topografických ploch; Řez topografické plochy rovinou; Podélný 
profil; Tečná rovina topografické plochy; Obzor a nárysný obrys; Násypy a výkopy; 
Napojení komunikací. 

 Vítečková, J.: Sobotkova deskriptivní geometrie. [12] 
Obsah: Jan Sobotka; Deskriptivní geometrie promítání paralelního; Vývoj deskriptivní 
geometrie. 

 Sluková, H.: Rovnoběžné promítání. [6] 
Obsah: Základní pojmy; Kolmá axonometrie; Šikmá axonometrie 1. typu. 

 
Zejména učitelé deskriptivní geometrie možná uvítají předpřipravené prezentace. 

Množství zpracovaných prezentací připravených k výuce deskriptivní geometrie lze nalézt 
například na stránkách: 
 

 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice (materiály pro studenty 
1. ročníku kombinovaného bakalářského studia): 
[http://www.perner.cz/StudijniMaterialy/Geometrie/Geometrie.htm] 
Prezentace k tématům: planimetrie, stereometrie, afinita a kolineace, kuželosečky, 
základy promítání, kótované promítání, topografické plochy, Mongeovo promítání 
a kosoúhlé promítání. 

 Ústav matematiky Lesnické a dřevařské fakulty, MZLU v Brně (stránky 
M. Provazníkové): 
[http://user.mendelu.cz/provazni/KG_L.html] 

                                                
6 Tato práce byla  roku 2008 rozšířena na práci diplomovou, která po dalších úpravách vyšla knižně 

(Chmelíková, V.: Zlatý řez nejen v matematice, Matfyzpress, Praha, 2009) a je on-line dostupná na [dml.cz]. 
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Prezentace k tématům: technické kreslení, vlastnosti promítání, kótované promítání, 
topografické plochy, Mongeovo promítání, kolmá axonometrie. 

 
Poslední významnou skupinou (a pravděpodobně co do počtu internetových materiálů 

největší) jsou krátké učební materiály jako jednotlivá zadání úloh a rysů, která bývají občas 
provázena i návodem k řešení či vyrýsovaným obrázkem, nebo krátké výukové texty na různá 
dílčí témata, pracovní listy atd. Tyto typy materiálů nalezneme přehledně uspořádané 
například na stránkách: 
 

 Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 
[http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/index.html] 
– v záložkách DGI a DGII (jedná se o materiály používané při výuce budoucích 
učitelů deskriptivní geometrie na MFF UK) 

 Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, Plzeň 
[http://geometrie.kma.zcu.cz/index.php/www/content/view/full/64] 
– záložky DEG1, DEG2, DEG3 

 Katedry matematiky Stavební fakulty ČVUT, Praha 
[http://mat.fsv.cvut.cz/bakalari/kog] 
– obrazová podpora skript J. Černého a M. Kočandrlové 

 
Na závěr této podkapitoly bych ještě ráda zmínila adresu  jedné zahraniční webové stránky 

[http://www.korthalsaltes.com], na které najdeme množství sítí různých mnohostěnů a ve 
složitějších případech i návody k jejich slepení. Sítě stačí vytisknout, vystřihnout a složit. 
Téma mnohostěny je vděčné nejen v hodinách deskriptivní geometrie, ale i v hodinách 
matematiky. Navíc pro každého studenta je názornější slepený prostorový model, než (byť 
pohyblivý) obrázek na počítači. 
 
 
INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, DYNAMICKÉ PRVKY 
 

Prostředí internetu nabízí autorům elektronických učebních materiálů možnost učební text 
oživit – propojit jednotlivé části hypertextovými odkazy, rozpohybovat obrázky, vytvořit 
interaktivní testy apod. 

Asi nejjednodušším případem, spadajícím do této části, jsou jednoduché webové stránky, 
na kterých se sice nic nepohybuje, ale prostřednictvím hypertextových odkazů je možné 
propojit jednotlivé kapitoly. Pro studenty z toho plyne řada výhod, především snadnější 
orientace v textu a možnost rychle se vracet k již prostudované části. Bohužel není vždy 
možné (ačkoliv to povaha materiálu umožňuje) tyto stránky efektivně tisknout. Příkladem 
takto zpracovaného učebního materiálu jsou webové stránky Jaroslava Ryšavého 
[http://www.geometrie.wz.cz], které se věnují zborceným plochám. 

Další, v oblasti geometrie hojně zastoupenou skupinou, jsou webové stránky, na kterých se 
vyskytují různé interaktivní prvky (pohyblivé obrázky, možnost krokování konstrukcí, on-line 
řešení testů s okamžitou zpětnou vazbou atd.). Někdy je třeba pro zajištění funkčnosti 
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doinstalovat chybějící aplikace (JAVA, Flash, VRML apod.). Bohužel, ne vždy vše funguje 
v každém operačním systému a v každém prohlížeči. Pokud se nám však podaří dynamické 
prvky rozpohybovat, můžeme se těšit z názorných obrázků a postupů konstrukcí. 

Příkladem webových stránek s dynamickými prvky věnujících se geometrii jsou: 
 

 stránky J. Doležala (VŠB-TU, Ostrava): 
[http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/Uvod.html] 
Obsah: planimetrie, stereometrie, zobrazovací metody (kótované a Mongeovo 
promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání, lineární perspektiva), křivky, 
plochy, aplikace deskriptivní geometrie aj. 

 stránky M. Tihlaříkové (MZLU, Brno): 
[http://user.mendelu.cz/tihlarik] 
Obsah: kuželosečky, kótované promítání, řešení střech, topografické plochy, 
Mongeovo promítání, axonometrie, lineární perspektiva aj. 

 stránky K. Jurczykové (MFF UK, Praha): 
[http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/] 
Obsah: stereometrie a afinita – tělesa, dělicí poměr, rovnoběžné promítání, osová 
afinita, řezy těles aj. 

 stránky V. Effenberger (MFF UK, Praha): 
[http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/vera.setmanukova.dp] 
Obsah: kuželosečky – definice, ohniskové vlastnosti, konstrukce, oskulační kružnice,  
Quételetova-Dandelinova věta aj. 

 stránky T. Bartlové (MFF UK, Praha): 
[http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/ 
tereza_bartlova_sp/index2.htm] 
Obsah: neeukleidovská geometrie – historický vývoj, modely neeukleidovské 
geometrie. 

 
 
PROGRAMY 
 

Poslední podporou deskriptivní geometrie na internetu, o které se v příspěvku zmíním, 
jsou grafické programy, v nichž můžeme tvořit různé rysy a názorné obrázky. Dnes již 
automaticky neplatí, že k pořízení počítačového programu potřebujeme větší finanční obnos. 
Alternativy ke komerčním softwarům lze hledat i mezi volně dostupnými programy. Několik 
takových zde uvedu spolu s dalšími, které již sice nejsou zdarma, avšak ještě relativně 
dostupné a hlavně na školách používané.7 

Velkou skupinu programů tvoří dynamické systémy pro 2D nebo 3D geometrii. Z těch 
                                                
7 Tento článek postihuje jen malou část existujícího geometrického softwaru. Užitečný přehled je například na 

webu [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_interactive_geometry_software]. 
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placených jsou rozšířené programy Cabri II Plus a Cabri 3D [http://www.cabri.com]. 
Zejména pro rovinnou geometrii však existuje množství kvalitních volně dostupných 
alternativ. K nejznámějším patří GeoGebra8 [http://www.geogebra.org], GEONExT 
[http://geonext.uni-bayreuth.de] nebo Kig [http://edu.kde.org/kig] (pouze pro OS Linux). 

Chceme-li využít počítačový program pro tvorbu složitějších rysů, sáhneme většinou po 
softwaru z řady CAD. Přestože většina těchto produktů patří k placeným softwarům, zejména 
na technických školách jsou hojně používány. Běžný uživatel, který si chce práci v takovém 
programu vyzkoušet, může sáhnout po některé volně dostupné variantě – například program 
DraftSight [http://www.3ds.com/products/draftsight]. Pro domácí použití je volně 
k dispozici také program QCAD [http://www.ribbonsoft.com] nebo MEDUSA4 
[http://www.cad-schroer.com/Software/MEDUSA4/CADFreeware]. 

Vedle CAD systémů existují i další specificky zaměřené programy pro tvorbu rysů 
v deskriptivní geometrii, původně se jedná zpravidla o studentské práce. Jedním takovým 
programem na českém trhu je program Deskriptivní geometrie (autor Petr Plavjaník) 
[http://dg.vidivici.cz]. Není sice volně dostupný, ale finanční nároky na pořízení jsou 
rozumné. Na uvedených internetových stránkách je k dispozici demoverze pro vyzkoušení. 

Další větší skupinu geometrického softwaru bychom mohli souhrnně nazvat „programy 
pro počítačové modelování“. Z těch komerčních patří k nejznámějším program Rhinoceros 
(existuje omezená demoverze zdarma ke stažení) [http://www.cz.rhino3d.com]. Zdarma 
dostupnými alternativami pak jsou například programy Google SketchUp 
[http://sketchup.google.com] nebo Blender [http://www.blender.org]. 

 
Na závěr bych se ráda podrobněji zmínila o Výukovém programu deskriptivní 

geometrie autorů Michala Křena a Martina Hlaváče [www.deskriptiva.com]. Jde 
pravděpodobně zatím o jediný program tohoto druhu v češtině. Myšlenka je zajímavá, 
bohužel mě osobně ukázková verze, která je volně ke stažení (plnou verzi lze pořídit za určitý 
obnos), zklamala a svým studentům program nedoporučuji. Pominu skutečnost, že je program 
funkční pouze v OS Microsoft Windows, a zaměřím se na kvalitu zpracování. Ukázková verze 
obsahuje kapitoly: Úvod; Trocha teorie; Principy promítání; Pravoúhlé promítání; Průměty 
rovinných útvarů a Procvičení. Již na úvodní stránce se čtenář dozví, že koupí CD (s plnou 
verzí programu) získá navíc „otáčení kolem každé úlohy“. Touto zvláštní formulací chtěli 
autoři vyjádřit, že se lze na jednotlivé obrázky dívat z více stran – lze jimi na monitoru otáčet. 
Při postupném prohlížení jednotlivých kapitol se student/učitel dozvídá jednu originální 
(většinou nicneříkající) informaci za druhou, například (citace uvádím doslova, včetně 
pravopisných chyb): 

 Promítání je hlavní způsob Deskriptivní geometrie. 

 Na obrázku vidíme „promítací kout“ - tvořen dvěma na sebe kolmými rovinami …9 

 Máme-li promítat v rovině (např. do sešitu),10 potřebujeme nějakým způsobem 
nahradit třetí rozměr. Myslím, že když se podíváte na obrázek, bude vám hned jasné, kam 

                                                
8 Očekávaná nová verze programu GeoGebra 5.0 již bude zvládat i 3D geometrii. Prozatím jsou na internetu 

k dispozici vývojové verze tohoto produktu. 
9 Na příslušném obrázku jsou znázorněny skutečně pouze dvě na sebe kolmé roviny, nikoli „promítací kout“ 

(tedy tři roviny, z nichž každé dvě jsou k sobě kolmé). 
10 Vždy jsem měla dojem, že deskriptivní geometrie se zabývá promítáním „do roviny“, nikoli „v rovině“. 
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se onen třetí rozměr promítá. Je to osa z a promítá se směrem nahoru...11 
 

Bohužel by v podobných citacích bylo možné pokračovat. Dále na první pohled odradí 
použité písmo (znak „náleží“ je psán jako řecké epsilon, znak kolmosti není na řádku, 
označení bodů a přímek není kurzívou atd.). Pokud by  byl program uživatelům k dispozici – 
podobně jako většina výše uvedených materiálů – zdarma, pak bych byla k těmto 
nedostatkům tolerantnější. Jelikož se však jedná o program, který je třeba si zakoupit (byť je 
jeho cena v řádech stokorun), hodnotím jej jako nekvalitní a musím před jeho používáním 
další případné uživatele varovat. 
 
 
ZÁVĚR 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že internet je plný více či méně zajímavých materiálů 
z deskriptivní geometrie, které mohou znatelně usnadnit učitelům výuku a ušetřit čas strávený 
nad přípravami, ale také pomoci studentům při studiu. Musíme si však uvědomit rizika, jaká 
internet přináší, a prostudovat si nové digitální materiály, které chceme použít nebo doporučit 
našim studentům, předem. To vše vyžaduje zpočátku trochu času a trpělivosti. Snad tento 
příspěvek pomůže učitelům, kteří v internetovém prostředí spíše tápou, pro rychlejší orientaci 
a uvědomění si přínosu, který nám internet dává. 
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ŠIKMÝ VRH V ODPOROVÉM PROSTŘEDÍ

Zuzana Morávková, Radomı́r Paláček

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt: V př́ıspěvku prezentujeme šikmý vrh v odporovém prostřed́ı. Tato úloha vede
na soustavu diferenciálńıch rovnic, kterou řeš́ıme numericky. Dále se zabýváme numer-
ickým řešeńım nelineárńı rovnice a hledáńı minima funkce. K popisu problému využ́ıváme
systém matlab. Úloze se věnujeme v rámci cvičeńı k předmětu Numerická matematika.

Kĺıčová slova: Šikmý vrh, mumerické metody, matlab.

Simulation of the Projectile Motion in the Resistance Medium

Abstract: In our contribution we introduce a projectile motion in the resistance medium..
Next, we deal with a numeric solution of the coresponding nonlinear equation and find-
ing of a minimum of the function. For numerical calculations we use matlab. Students
encounter this problem in Numerical Mathematics course.

Key words: Projectile Motion, Numerical Methods, matlab.

1 Úvod

Numerické metody patř́ı na technických vysokých školách mezi základńı tématické oblasti,
se kterými se studenti setkávaj́ı během svého studia. Na Vysoké škole báňské absolvuj́ı
studenti předmět Numerická matematika, do jehož přednášek a cvičeńı zařazujeme řadu
aplikačńıch úloh. Jednou z nich je ,,Šikmý vrh v odporovém prostřed́ı“, kde je potřeba řešit
soustavu diferenciálńıch rovnic, nelineárńı rovnici, a nakonec také použ́ıt optimalizačńı
metodu na hledáńı minima. Veškeré výpočty jsou realizovány prostřednictv́ım systému
matlab, který napomáhá student̊um v jejich rozvoji v informačńı oblasti a poč́ıtačové
gramotnosti.

Jako motivace pro danou úlohu může posloužit krátká animace nebo obrázek, např́ıklad
děla stř́ılej́ıćıho z věže pevnosti na pirátskou lod’ (obr. 1.).
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Obrázek 1: Motivačńı obrázek

2 Zadáńı problému

Podle zp̊usobu formulace úlohy si můžeme klást nejr̊uzněǰśı otázky souvisej́ıćı s šikmým
vrhem v odporovém prostřed́ı. V takovém prostřed́ı se střela pohybuje po tzv. balistické
křivce, na střelu během letu p̊usob́ı řada r̊uzných faktor̊u maj́ıćı vliv jak na délku, tak
i na dráhu letu. V našem př́ıpadě si klademe otázku, pro jaký elevačńı úhel α bude
vzdálenost dopadu největš́ı? Maximálńıho dostřelu by se mělo dosáhnout pod hodnotou
tzv. optimálńıho úhlu výstřelu, který je ve vakuu 45◦, ale v odporuj́ıćım prostřed́ı je menš́ı
(30◦ − 45◦). Ostatńı fyzikálńı veličiny jsou dané.

Nejprve si úlohu poṕı̌seme v kartézském souřadnicovém systému, pata věže je umı́stěna
do počátku. Dále předpokládáme, že projektil je vystřelen z výšky h pod elevačńım úhlem
α s počátečńı rychlosti v0. Projektilem bude koule o poloměru r a hustotě ρk. Prostřed́ı,
které ovlivňuje dráhu letu střely, je charakterizováno hustotou vzduchu ρv. Celou situaci
ilustruje obr. 2.

Hodnoty fyzikálńıch veličin pro naši úlohu jsou uvedeny v následuj́ıćım přehledu:

výška věže h = 10 m
rychlost výstřelu v = 500 m · s−1
poloměr koule r = 0.05 m
hustota koule ρK = 7800 kg ·m−3
hustota vzduchu ρV = 1.2 kg ·m−3
koeficient tvaru C = 0.26
t́ıhové zrychleńı g = 9.81 m · s−2

Tabulka 1: Hodnoty fyzikálńıch veličin
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ě
ž
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Obrázek 2: Popis úlohy

3 Fyzikálńı formulace

Při fyzikálńı formulaci problému budeme vycházet z rovnováhy sil:

Fvystrel + Fodpor + Fgravitace = o . (1)

Na kouli p̊usob́ı śıla výstřelu Fvystrel, dále odporová śıla prostřed́ı Fodpor a gravitačńı
śıla Fgravitace (viz. [1]):

Fvystrel = ma ,

Fodpor =
1

2
C ρv S v2 ,

Fgravitace = mg .

Po jejich dosazeńı do rovnice (1) popisuj́ıćı rovnováhu sil obdrž́ıme rovnost:

m a +
1

2
C ρv S v2 +mg = o .

Po úpravě dostaneme rovnici:
a + kv2 + g = o,

kde

k =
CρvS

2m
=

Cρvπr
2

2ρk
4
3
πr3

=
2Cρv
8ρkr

,

v př́ıpadě koule S = πr2 a m = ρk
4
3
πr3.

Fyzikálńı formulace šikmého vrhu v odporovém prostřed́ı tedy představuje soustavu
diferenciálńıch rovnic s počátečńımi podmı́nkami:
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Hledáme polohu koule s a jej́ı rychlost v :

ds

dt
= v

dv

dt
+ kv2 + g = o

s(0) = (0, h) , v(0) = (v0 cosα, v0 sinα)


(2)

4 Matematická formulace

Vzhledem k tomu, že s a v jsou vektorové veličiny, můžeme soustavu (2) přepsat jako
soustavu čtyř diferenciálńıch rovnic 1. řádu:

Hledáme funkce sx(t), sy(t), vx(t), vy(t) : 〈0,∞)→ R :

s′x = vx

s′y = vy

v′x = −k v2x
v′y = −k sign(vy) v

2
y − g

sx(0) = 0, sy(0) = h, vx(0) = v0 cosα, vy(0) = v0 sinα


(3)

Kde [sx(t), sy(t)] je poloha koule a (vx(t), vy(t)) jej́ı rychlost v čase t.

Řešeńı (3) budeme hledat na intervalu 〈0, tdopad〉, kde tdopad je čas dopadu. To je čas,

ve kterém má střela nulovou výšku a je tedy řešeńım rovnice sy(t) = 0. Úlohu nalezeńı
času dopadu zformulujeme jako nelineárńı rovnici:

Hledáme t ∈ (0,∞) :

sy(t) = 0 ,

kde sy(t) je řešeńım (3)

 (4)

Nyńı se dostáváme k samotné úloze nalezeńı úhlu, pro který bude čas dopadu největš́ı.
Nebude-li úhel α pevně daný, tak vzdálenost dopadu sx(tdopad) záviśı i na tomto úhlu, což
označ́ıme takto: sαx . Problém vede na optimalizačńı úlohu:

Hledáme α ∈ (0, π/2) :

max sαx(tdopad) ,

kde sαx(t) je řešeńım (3) a tdopad je řešeńım (4)

 (5)
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5 Numerické řešeńı

Při numerickém řešeńı budeme postupovat ve třech kroćıch:

1. Sestav́ıme program pro řešeńı soustavy diferenciálńıch rovnic (3) pro pevně daný
úhel α = π/4.

2. Urč́ıme čas dopadu, tedy vyřeš́ıme nelineárńı rovnici (4).

3. Vyřeš́ıme optimalizačńı úlohu (5). Jej́ı řešeńı je úhel αnej, pro který bude vzdálenost
dopadu největš́ı.

K řešeńı problému použijeme systém matlab. Použité numerické metody najdete
popsány v [2] a podrobný popis vestavěných funkćı systému matlab jsou uvedeny v [3].

5.1 Dráha střely

Sestav́ıme program pro řešeńı soustavy diferenciálńıch rovnic s počátečńımi podmı́nkami
(3) pro pevně daný úhel α = π/4. Použijeme vestavěnou funkci ode45 nebo použijeme
funkci vlastńı (např. Runge-Kutta 4.̌rádu).

Připomeňme si syntaxi tohoto př́ıkazu: hledáme přibližné řešeńı diferenciálńı rovnice
y′ = f(x, y) s počátečńı podmı́nkou y(a) = c na intervalu 〈a, b〉, pak je syntaxe následuj́ıćı
[x,y]=ode45(f,[a,b],c).

Pro řešeńı našeho problému si nejprve sestav́ıme funkci strela popisuj́ıćı pravé strany
soustavy. Vstupem funkce je nezávislá proměnná t a vektor neznámých X, který má složky
odpov́ıdaj́ıćı sx, sy, vx, vy. Výstupem funkce jsou pravé strany soustavy (3). Využijeme
možnosti použ́ıt globálńı proměnné, k výpočtu pravých stran budeme potřebovat kon-
stanty g,k.

function [dX]=strela(t,X);

%

% STRELA spocita prave strany soustavy

% [dX]=STRELA(T,X) pro nezavislou promennou T a vektor

% X spocita prave strany soustavy dif. rov.

%

% globalni promenne

global g k

% prejmenujeme si promenne

sx=X(1); sy=X(2); vx=X(3); vy=X(4);

% prave strany soustavy

dX(1,1)=vx;

dX(2,1)=vy;

dX(3,1)=-k*vx^2;

dX(4,1)=-k*sign(vy)*vy^2-g;
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Dále sestav́ıme program na výpočet dráhy. Nastav́ıme hodnoty parametr̊u úlohy po-
dle tabulky 1 a hodnotu konstanty k. Dále spoč́ıtáme počátečńı podmı́nky soustavy (3).
Otázkou z̊ustává, na jakém intervalu hledáme jej́ı řešeńı. Prozat́ım použijeme odhad
z př́ıkladu bez odporu vzduchu (viz [1]): todhad = 1

g
(v0 sinα +

√
v20 sin2 α− 2gh).

%

% VYPOCET DRAHY STRELY - reseni (2)

%

% globalni promenne

global g k

% konstanty

h=10, v0=500; roK=7800; r=0.05; c=0.26; roV=1.2; g=9.81;

k=(3*c*roV)/(8*roK*r);

% zkusime vypocet pro konkretni uhel

alfa=pi/4;

% odhad casu dopadu

todhad=1/g*(v0*sin(alfa)+ sqrt(v0^2*sin(alfa)^2-2*g*h));

% pocatecni podminky

pp=[0,v0*cos(alfa),h,v0*sin(alfa)];

% resime soustavu diferencialnich rovnic

[t,res]=ode45(@strela,[0,todhad],pp)

Řešeńı si zobraźıme do dvou graf̊u (viz obr. 3 ). V prvńım grafu je zobrazena dráha
střely. A na druhém je výška střely v čase. Vid́ıme, že skutečný čas dopadu je menš́ı, než
je námi použitý odhad.

5.2 Nalezeńı času dopadu

Spoč́ıtáme čas dopadu, tedy vyřeš́ıme nelineárńı rovnici (4).
K nalezeńı řešeńı této nelineárńı rovnice použijeme bud’ vestavěnou funkci fzero nebo

funkci vlastńı (např. metodu p̊uleńı intervalu). Připomeňme si syntaxi tohoto př́ıkazu:
hledáme-li numerické řešeńı nelineárńı rovnice f(x) = 0 na intervalu (a, b) pak je syntaxe
následuj́ıćı: x=fzero(f,[a,b]).

Sestroj́ıme funkci pro výpočet výšky střely v čase t. Vı́me, že y-souřadnice polohy
střely je druhá složka řešeńı soustavy diferenciálńıch rovnic (3). V optimalizačńı úloze
budeme potřebovat měnit úhel, proto jej nenastav́ıme jako globálńı proměnnou, ale jako
vstupńı parametr. Tedy vstupem funkce jsou čas t a úhel alfa, výstupem je výška sy.
Opět nastav́ıme globálńı proměnné g, h, h, v0.
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Obrázek 3: Dráha střely a jej́ı výška v čase

function [sy]=vyska(t,alfa)

%

% VYSKA funkce pocita vysku

% [SY]=VYSKA(T,ALFA) pro cas T a uhel ALFA spocita

% vysku strely SY

%

% globalni promenne

global g h k v0

% resime soustavu diferencialnich rovnic

pp=[0,v0*cos(alfa),h,v0*sin(alfa)];

[t,reseni]=ode45(@strela,[0,t],pp);

% reseni je ve tvaru sx,sy,vx,vy

% vyska sy je druha slozka reseni

sy=reseni(end,2);
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Najdeme kořen této funkce na intervalu (0, todhad). Funkce vyska má dva parametry,
proto označ́ıme při voláńı funkce fzero proměnnou, pro kterou hledáme kořen takto @(t).

%

% VYPOCET CASU DOPADU - reseni (3)

%

% globalni promenne

global g h k v0

% konstanty

h=10; v0=500; roK=7800; r=0.05; c=0.26; roV=1.2; g=9.81;

k=(3*c*roV)/(8*roK*r);

% zkusime vypocet pro konkretni uhel

alfa=pi/4;

% odhad casu dopadu

todhad=1/g*(v0*sin(alfa)+sqrt(v0^2*sin(alfa)^2-2*g*h));

% najdeme cas dopadu

[tdopad]=fzero(@(t) vyska(t,alfa),[0.01,todhad]);

Na obr. 4 je zobrazena dráha střely s vypoč́ıtaným dopadem. Čas dopadu je 46.54 s,
vzdálenost dopadu je 5937 m.

Obrázek 4: Dráha s vypoč́ıtaným dopadem
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5.3 Nalezeńı optimálńıho úhlu

Nyńı se dostáváme k samotné úloze nalezeńı úhlu, pro který je vzdálenost dopadu největš́ı.
Nejprve spoč́ıtáme hodnoty vzdálenosti dopadu pro r̊uzné úhly. Ty jsou uvedeny v tab-

ulce 2 a dráhy jsou zobrazeny na obr. 5.

α 10◦ 20◦ 30◦ 40◦ 50◦ 60◦ 70◦

sx(tdopad) 4175 m 5475 m 5956 m 6019 m 5784 m 5264 m 4390 m

Tabulka 2: Hodnoty vzdálenosti dopadu pro r̊uzné úhly

Obrázek 5: Dráhy pro r̊uzné úhly

Nalezeńı úhlu, pro který je vzdálenost dopadu největš́ı, je řešeńım optimalizačńı úlohy
(5). matlab má k dispozici funkci fminbnd, která najde minimum funkce jedné proměnné
na daném intervalu. Připomeňme si syntaxi tohoto př́ıkazu: hledáme-li minimum f(x) na
intervalu (a, b) má př́ıkaz syntaxi: fminbnd(f,a,b).

Naši úlohu převedeme na úlohu nalezeńı minima jednoduchým zp̊usobem, nebot’ plat́ı:
max(f) = min(−f).

Sestav́ıme funkci minusdopad na výpočet vzdálenosti dopadu s opačným znaménkem.
Vstupem je úhel alfa a výstupem vzdálenost sx.
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function [sx]=minusdopad(alfa)

%

% MINUSDOPAD funkce spocita vzdalenost dopadu

% [SX]=MINUSDOPAD(ALFA) pro uhel ALFA spocita

% vzdalenost dopadu s opacnym znamenkem SX

%

% globalni promenne

global g h v0

% odhad casu dopadu

todhad=1/g*(v0*sin(alfa)+sqrt(v0^2*sin(alfa)^2-2*g*h));

% nalezeni casu dopadu

tdopad=fzero(@(t) vyska(t,alfa),todhad);

% resime soustavu diferencialnich rovnic

pp=[0,v0*cos(alfa),h,v0*sin(alfa)];

[t,res]=ode45(@strela,[0,tdopad],pp);

% reseni je ve tvaru sx,sy,vx,vy

% vyska sx je prvni slozka reseni

sx=-res(end,1);

Nyńı sestav́ıme program na nalezeńı optimálńıho úhlu.

%

% VYPOCET OPTIMALNIHO UHLU - reseni (4)

%

% globalni promenne

global g h k v0

% konstanty

h=10; v0=500; roK=7800; r=0.05; c=0.26; roV=1.2; g=9.81;

k=(3*c*roV)/(8*roK*r);

% najdeme minimum funkce minusdopad na intervalu (0,pi/2)

alfanej=fminbnd(@minusdopad, 0.01, pi/2-0.01);

Výsledek

Největš́ı dopad 6035 m je pro elevačńı úhel αnej = 0.643 rad = 36.85◦ = 36◦51′.
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6 Závěr

Na cvičeńıch se věnujeme několika komplexńım problémům, jako je úloha popsána v tomto
článku. Tyto úlohy pomáhaj́ı student̊um k pochopeńı problematiky numerických metod
a také rozv́ıjej́ı jejich schopnost aplikovat jednotlivé metody na konkrétńı úlohy. Součást́ı
řešeńı je fyzikálńı formulace, jej́ı přeformulováńı do jazyka matematiky, posléze převedeńı
na numerickou úlohu a nakonec zprogramovańı na poč́ıtači. Dı́ky tomu studenti vid́ı propo-
jeńı problematiky několika předmět̊u, které absolvovali během svého studia.
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QUO VADIS? 

 
Jaroslav Nešetřil 

Univerzita Karlova v Praze 
 
 
 
 
 
 

Tento článek obsahuje hlavní teze zvané  přednášky přednesené na 5. konferenci „Užití 
počítačů ve výuce matematiky“ v Českých Budějovicích dne 5. listopadu 2011. 
 
Po dohodě s organizátory je v poněkud neobvyklém tvaru. Tvoří ho totiž vybrané stránky 
z mé presentace. Důvod proto je jednak autenticita materiálu, která snad účastníkům 
připomene snáze obsah přednášky, jednak heslovitost a zhuštěná informace, kterou je někdy 
obtížnější zachytit uceleným textem. V neposlední řadě jsem okopíroval rovněž pár stránek 
z mé přednášky "O kachlíku", kterou jsem přednesl v roce 2007 na parkovišti před budovou 
na Malostranském náměstí 25 při křtu knihy [1]. Pár obrázků jsem do přednášky zahrnul jako 
ilustraci veselé, elementární, a přesto snad současné, matematiky. Pokud čtenář neví, o kterou 
budovu se jedná, tak ta je znázorněna na poslední stránce. V přednášce jsem zmínil ještě dvě 
publikace [2, 3], které jsem pro pohodlí čtenáře uvedl v písemnictví na konci článku. 
Děkuji Romanovi Haškovi (PF JU Č. Budějovice) za technickou pomoc s přípravou tohoto 
článku. 
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KŘIVKOVÝ INTEGRÁL V SYSTÉMU MAPLE

Jiří Novotný
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie,

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt: V rámci řešení projektu Inovace bakalářského studia – Počítačová podpora
výuky předmětu Matematika II na FAST VUT v Brně se snažíme prohloubit znalosti
problematiky předmětu modelováním úloh pomocí programového systému MAPLE. Pří-
spěvek se zabývá v českém prostředí nepříliš propracovanou oblastí výpočtů a aplikací
křivkových integrálů v systému MAPLE. Předností systému MAPLE jsou bohaté mož-
nosti popisu a vizualizace integračních oborů a funkcí. Dále lze při výpočtu řešení úloh
použít několik postupů. To je v příspěvku ilustrováno ukázkovými příklady.

Klíčová slova: křivkový integrál ve skalárním poli, křivkový integrál ve vektorovém poli,
systém MAPLE, systém Moodle.

Curvilinear Integral in the System MAPLE

Abstract: The project Innovation in bachelor study programmes at Brno University of
Technology – Computer support in teaching the subject Mathematics II is devoted to
improving the student skills and knowledge by means of the complex software system
MAPLE. The contribution presents several illustrative examples of line integrals.

Key words: line integral in a scalar field, line integral in a vector field, system MAPLE,
system Moodle.

Úvod

Kvalitní zvládnutí matematických předmětů je předpokladem dalšího úspěšného studia
odborných předmětů na technických vysokých školách. Proto byla do projektu Inovace
bakalářského studia na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně jako jeho
součást zařazena Počítačová podpora výuky předmětu Matematika II. V rámci tohoto
projektu vytváříme speciální kurz ve fakultním e-learningovém systému Moodle. Budeme
pracovat v prostředí programového systému MAPLE. Moodle (zkratka z anglického Mo-
dular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je softwarový balík pro tvorbu
výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Srovnej [1]. Systém MAPLE je
komplexní interaktivní programové prostředí modelující matematické operace se symbo-
lickými výrazy, provádějící numerické výpočty s vysokou přesností, vizualizace funkcí,
umožňující i programovat. Srovnej [2], [3].

Vytvářený kurz obsahuje stručný popis základů práce v matematickém aplikačním
systému MAPLE a podrobněji ty partie, které jsou probírány v předmětu Matematika II.
Kromě toho jsou součástí kurzu i interaktivní materiály k procvičování látky předmětu
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Matematika II. Srovnej [4]. Ty uvádějí stručné shrnutí nejdůležitějších pojmů a vzorců,
dále několik podrobně vyřešených úloh ilustrovaných 3D grafikou a testy.

Předmět Matematika II se vyučuje ve 3. semestru na všech oborech studia stavební
fakulty. Program předmětu Matematika II se skládá z tématických celků Integrální počet
II a Obyčejné diferenciální rovnice. V rámci integrálního počtu funkcí více proměnných
se ukázalo jako nejméně zpracované téma problematika křivkových integrálů v systému
MAPLE. Pokud je mi známo, tak česky psaným veřejně dostupným materiálem je pouze
kapitola práce Ing. Vladimíra Žáka: Matematické výpočty se systémem Maple, viz [5].

V následujících kapitolách příspěvku se ukazují možnosti systému MAPLE na poli
křivkových integrálů, které prezentujeme v kurzu Matematika II pro posluchače stavební
fakulty.

Křivkový integrál 1. druhu

Je dáno skalární pole spojitou funkci f : u = f(x, y, z) a v něm oblouk γ daný paramet-
rickými rovnicemi x = ϕ(t), y = ψ(t), z = χ(t), t ∈ 〈a, b〉.∫

γ

f(x, y, z) ds

představuje zápis křivkového integrálu ve skalárním poli (ze skalární funkce, I. druhu).
Výpočet křivkového integrálu provádíme převodem na jednoduchý určitý integrál podle

vztahu ∫
γ

f(x, y, z) ds =
∫ b

a

f [ϕ(t), ψ(t), χ(t)]
√

[ϕ′(t)]2 + [ψ′(t)]2 + [χ′(t)]2 dt.

Příklad 1.
Vypočteme plošný obsah části válcové plochy x2 + y2 = 1

4 ohraničené rovinami z = 0
zdola a z = 3y shora.

Zobrazení zadání v MAPLE
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Obsah válcové stěny s řídící křivkou γ ⊂ E2 v rovině z = 0 a tvořícími přímkami
rovnoběžnými s osou z, ohraničené plochami g(x, y) ≤ f(x, y), je

P =
∫
γ

[f(x, y)− g(x, y)] ds.

V našem případě f(x, y) = 3y, g(x, y) = 0, takže

P =
∫
γ

3y ds.

γ je půlkružnice x2+y2 = 1
4 , y ≥ 0, parametricky γ : x = 1

2 cos t, y = 1
2 sin t, t ∈ 〈0, π〉.

Výpočet v MAPLE

Křivkový integrál 2. druhu

Je dáno vektorové pole ~f , jehož složky P (x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) jsou spojité funkce
na oblouku ~γ : x = ϕ(t), y = ψ(t), z = χ(t), t ∈ 〈a, b〉 orientovaném souhlasně s parame-
trickým vyjádřením.
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∫
~γ

~f · ~dr

představuje zápis křivkového integrálu ve vektorovém poli (z vektorové funkce, II. druhu).
Výpočet opět provádíme převodem na jednoduchý určitý integrál podle vztahu∫

~γ

~f · ~dr =
∫
~γ

P (x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz =

=
∫ b

a

{P [ϕ(t), ψ(t), χ(t)] · ϕ′(t)+Q[ϕ(t), ψ(t), χ(t)] · ψ′(t)+R[ϕ(t), ψ(t), χ(t)] · χ′(t)} dt.

Příklad 2.
Vypočteme cirkulaci vektorového pole ~f = (−x2y, xy2) podél kladně orientované kružnice
se středem v počátku a poloměrem a.

Zobrazení zadání v MAPLE

Integrál po uzavřené křivce se nazývá cirkulace vektoru ~f podél křivky ~γ a značí∮
~γ

~f · ~dr.

Parametrické rovnice zadané kružnice jsou ~γ : x = a cos t, y = a sin t, t ∈ 〈0, 2π〉,
takže derivace jsou x′ = −a sin t, y′ = a cos t.∮

~γ

~f · ~dr =
∮
~γ

−x2y dx + xy2 dy =
∫ 2π

0
(a4 cos2 t sin2 t+ a4 cos2 t sin2 t) dt

Výpočet v MAPLE
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Jiný postup výpočtu vychází z Greenovy věty, která popisuje vztah mezi křivkovým
integrálem v rovinném vektorovém poli a integrálem dvojným.

Je dána kladně orientovaná jednoduchá uzavřená křivka ~γ, která ohraničuje rovinnou
oblast Ω, a vektorové pole ~f , jehož složky P,Q jsou na Ω spojité a mají tam spojité
parciální derivace. Pak platí∮

~γ

~f · ~dr =
∮
~γ

P (x, y) dx + Q(x, y) dy =
∫∫

Ω

(
∂Q

∂x
− ∂P

∂y

)
dxdy.

V našem případě P = −x2y, Py = −x2, Q = xy2, Qx = y2, Qx − Py = y2 + x2, takže∮
~γ

~f · ~dr =
∫∫

Ω

(
x2 + y2

)
dxdy.

Dvojný integrál na kruhu Ω můžeme vypočítat transformací do polárních souřadnic.
Pro ni platí vztahy

x = r cos θ, y = r sin θ, J = r,

kde r je průvodič bodů z Ω, θ úhel průvodičů měřený od kladné části osy x a J jakobián
transformace.

Při výpočtu touto transformací postupujeme podle vztahu∫∫
Ω

f(x, y) dxdy =
∫∫

Φ

f(r cos θ, r sin θ) · |J | drdθ.

Zobrazení integračních oborů v MAPLE

Popis integračního oboru v kartézských souřadnicích
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Popis integračního oboru v polárních souřadnicích

Výpočet v MAPLE

Oba postupy výpočtu vedou samozřejmě na stejný výsledek.

Závěr

Ukazuje se, že použitý systém MAPLE disponuje bohatými možnostmi popisu a vizua-
lizace integračních oborů a funkcí. Dále s jeho pomocí můžeme při výpočtu řešení úloh
použít několik postupů. To jsou všechno vlastnosti potvrzující vhodnost jeho využívání
ve výuce.

Tento příspěvek je podporován projektem „Posílení kvality studia bakalářského stu-
dijního programu Stavební inženýrstvíÿ, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0426, Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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PRŮVODCE REKLAMOU NA SPOTŘEBITELSKÉ 
ÚVĚRY 

 
Vladimíra Petrášková 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 
Abstrakt: Článek obsahuje analýzu reklam na bankovní a nebankovní spotřebitelské úvěry. 
Čtenář je upozorněn na některé praktiky, které poskytovatelé spotřebitelských úvěrů ve svých 
reklamách používají za účelem získání nových klientů. K analýze jsou užity internetové 
kalkulačky.  
  
Klíčová slova: spotřebitelský úvěr, RPSN, reklama 

 

A guide to advertisments on consumer loans 
 
Abstract: The article is focused on analysis of advertisement of banking and non-banking 
consumer credits. The reader is warned about practices which are used by providers of 
consumer credits to attract new clients. Online calculators are used for the analysis of 
advertisement. 
 
Key words: consumer credit, the annual percentage of rate (APR), advertising 
  
ÚVOD 

„Za minulý rok 2011 bylo vyhlášeno 11 451 osobních bankrotů, což je oproti roku 
2010 nárůst o 89 %. Zatímco v roce 2010 bylo za jeden měsíc v průměru vyhlášeno 
518 osobních bankrotů, vloni to už bylo 954 osobních bankrotů.“ 

Gabriela Klimánková, 5.1. 2012 
http://www.mesec.cz/aktuality/pocet-osobnich-bankrotu-se-loni-vyrazne-zvysil/ 

Koncem každého roku ekonomové varují prostřednictvím médií před neuváženými půjčkami, 
které si lidé berou v předvánočním období, aby udělali svým blízkým radost. Zároveň 
vyslovují obavy z nástupu druhé poloviny ledna následujícího roku, neboť v tomto období se 
mají uskutečnit první splátky předvánočních půjček a velká část populace zjišťuje, že na ně 
nemá. V důsledku neschopnosti splácet končí v dluhové pasti, která mnohdy vede k exekuci 
nebo v lepším případě k osobnímu bankrotu.  K této situaci nemalou měrou přispívají i 
reklamy na spotřebitelské úvěry, ve kterých je prezentováno, že každý z nás si může 
prostřednictvím půjčky pořídit jakékoliv spotřební zboží či službu, po kterých zatouží.   
V tomto článku se seznámíme s některými reklamními triky, které poskytovatelé úvěrů 
používají k nalákání klientů, přičemž se „snaží“ dodržovat Zákon o spotřebitelském úvěru č. 
145/2010 Sb. ([9]), který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2011. Při výpočtech budeme používat 
online kalkulaček ([2], [3]). 
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SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR A RPSN 
Dříve než se seznámíme s nabídkou a reklamou spotřebitelských úvěrů některých bankovních 
a nebankovních institucí, definujeme tento finanční produkt. V [4] se uvádí: „Spotřebitelské 
úvěry byly původně zaměřeny, jak již název napovídá, na nákup spotřebního zboží. Postupem 
času se začaly využívat na zaplacení služeb, nákladů osobní spotřeby, modernizaci bytu či 
splacení závazků vůči jiným osobám“.  
Se spotřebitelským úvěrem je spojen pojem roční procentní sazba nákladů neboli RPSN. 
K zavedení tohoto ukazatele vedla skutečnost, že každý úvěr je poskytován za rozdílných 
obchodních podmínek (např. různé poplatky za schválení úvěru, za vedení úvěrového účtu či 
za pojištění proti neschopnosti splácet, rozdílná doba splatnosti, různá úroková sazba,…) a 
v důsledku toho je obtížné úvěry mezi sebou porovnat. Ukazatel RPSN lze považovat za 
přesné vyjádření nákladovosti úvěru. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou v České 
republice od 1. ledna 2011 ze zákona povinni uvádět tento ukazatel na všech reklamních a 
informačních materiálech o půjčkách.  
S ukazatelem RPSN je veřejnost seznamována prostřednictvím komunikačních médií již 
několik let. Média dosáhla toho, že se lidé stále častěji při žádosti o půjčku ptají na jeho výši, 
ačkoliv tomuto ukazateli příliš nerozumí. V poslední době proběhla řada diskuzí zabývajících 
se nesrozumitelností RPSN. Např. v článku Tajemná RPSN. Nikdo jí nerozumí ([8]) se snaží 
autor demonstrovat nesrozumitelnost RPSN na dvou příkladech: 

Příklad 1 -1. ledna si člověk půjčí 100 000 Kč, přesně za rok musí vrátit najednou 110 000 
Kč. RPSN 10 %. 

Příklad 2 - 1. ledna si člověk půjčí 100 000 Kč,, splácí je do roka ve dvou splátkách po 55 000 
Kč. RPSN 13,6 %. 

Poukazuje zde na skutečnost, že ačkoliv je navýšení v obou příkladech 10 000 Kč, je RPSN 
rozdílná. Vzhledem k tomu, že platí, čím vyšší je RPSN, tím je úvěr pro klienta nevýhodnější, 
znamená to, že půjčka z příkladu 1 je výhodnější. 

Tato ukázka o nesrozumitelnosti RPSN není příliš vhodná. Logicky uvažujícímu člověku je 
jasné, že je opravdu výhodnější půjčku 100 000 Kč splatit jednorázovou splátkou na konci 
roku než ve dvou půlročních splátkách, protože v prvním případě má celou částku k dispozici 
na celý rok, zatímco ve druhém pouze na půl roku. Při rozhodování pro tu či onu variantu 
splácení hraje jednu z hlavních rolí faktor času, který je právě v RPSN zohledněn. 
Jak banky či jiné instituce poskytující úvěry RPSN stanoví?  Stanovení RPSN se řídí Směrnicí 
evropského parlamentu a rady 2008/48/ES z roku 2008 ([5]). Ve směrnici [5] je také uveden 
vzorec pro výpočet. Vzhledem k náročnosti vzorce byla vytvořena řada online kalkulaček pro 
výpočet RPSN. V textu budeme používat kalkulačku České obchodní inspekce, která je 
zveřejněna na stránkách http://www.coi.cz/uver_kalkulacka/sazbastejne.htm. 

Bankovní spotřebitelský úvěr 

Potřebujeme –li získat finanční prostředky za účelem uspokojení svých potřeb,  první na koho 
se zpravidla obracíme, jsou bankovní instituce. Banky poskytují spotřebitelské úvěry 
nejčastěji od částek 20 000 Kč až po 150 000 Kč. V poslední době se objevují reklamy, ve 
kterých je nabízeno až 500 000 Kč. V tomto případě je ale obvykle vyžadován ručitel či 
nějaká zástava.  
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V tomto článku se zaměříme na neúčelové bankovní úvěry, tzn. úvěry, kdy banka poskytne 
klientovi peněžní prostředky a nezajímá se, jak s nimi klient naloží. Ukázku nabídky 
neúčelového bankovního úvěru můžeme shlédnout v tabulce 1. 

Neúčelový bankovní úvěr 

Přehled splátek (splátky jsou v Kč) Výše 
úvěru 
(v Kč) splatnost  

2 roky 
splatnost  

3 roky 
splatnost 

4 roky 
splatnost 

5 let 
splatnost 

6 let 
 

RPSN 
 

Úroková 
sazba 
p.a. 

20 000  988 713 577 496 444 18,3 % 16,9 % 
60 000  2 964 2 137 1 729 1 488 1 332 18,3 % 16,9 % 
90 000  4 446 3 205 2 593 2 232 1 998 18,3 % 16,9 % 
100 000  4 844 3 462 2 779 2 374 2 110 15,98 % 14,9 % 
160 000  7 751 5 539 4 445 3 798 3 375 15,98 % 14,9 % 
190 000  9 204 6 578 5 279 4 511 4 008 15,98 % 14,9 % 
200 000  9 220 6 445 5 063 4 240 3 696 10,37 % 9,9 % 
260 000  11 986 8 378 6 582 5 512 4 804 10,37 % 9,9 % 
Banka si neúčtuje žádný poplatek za schválení úvěru ani za vedení úvěrového účtu. 

Tab.1:  Přehled splátek neúčelové bankovního úvěru 

Čtenáře, který je obeznámený s pojmem RPSN, by měl zaujmout rozdíl ve výši úrokové 
sazby a RPSN. V RPSN je zahrnuta úroková sazba a veškeré poplatky spojené s úvěrem. 
V této nabídce se žádné poplatky nevyskytují. Jak je tedy možné, že oba ukazatelé se 
neshodují? Poskytovatelé úvěru tuto skutečnost často zdůvodňují slovy „…rozdíl mezi 
úrokovou sazbou a RPSN je dán pouze odlišnou metodikou výpočtu“. 
Odkryjme nyní běžný „trik“ bankovních a nebankovních poskytovatelů úvěrů. Mnozí z nás 
mají v povědomí, že spoříme –li, tak častější připisování úroků nám přináší vyšší výnos. U 
úvěrových produktů tato skutečnost vede naopak ke zvýšení výnosů našeho věřitele, tj. námi 
zaplacených úroků. Ačkoliv se jedná o logický důsledek principu úrokování, málokdo si tuto 
skutečnost uvědomuje. Běžným „trikem“ bank je, že klientovi sdělí roční úrokovou sazbu, ale 
už mu nesdělí frekvenci připisování úroků. Důvod je nyní zřejmý. Častější připisování úroků 
je pro klienta nepříznivější. Případnou klamavou reklamu nám v této situaci pomůže odhalit 
RPSN, která dokáže vystihnout finanční náročnost úvěru. V tabulce 1 je uvedena roční 
úroková sazba, ale již není poznamenáno, že úroky jsou připisovány měsíčně. Tato skutečnost 
je zohledněna v RPSN.  
Pozastavme se ještě nad tučně vyznačenými splátkami v tabulce 1. Banka upozorňuje klienta, 
že je výhodnější si vzít úvěr ve výši 200 000 Kč než ve výši 190 000 Kč. Mnohý klient této 
nabídce podlehne a až později zjistí, že částku 200 000 – 190 000 = 10 000 Kč vůbec 
nepotřebuje. 

Nebankovní půjčka 
Dalším poskytovatelem spotřebitelských úvěrů jsou nebankovní instituce. Jejich výčet 
můžeme najít na http://www.nebankovnipujcky.cz/nebankovni-instituce. Nyní se podívejme 
blíže na nabídku některých těchto institucí.  

 

283



Půjčka  splátkové společnosti 
V tabulce 2 můžeme najít informace o půjčce na cokoliv. Tato tabulka bývá součástí 
reklamního letáku. Obsahuje všechny informace, které musí poskytovatel úvěru v ČR uvádět 
podle Zákona o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. 

Osobní půjčka na cokoliv – úroková sazba již od 6,9% ročně Počet 
splátek 50 000 Kč 75 000 Kč 100 000 Kč 125 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč

24 2 558 Kč 3 837 Kč 4 650 Kč* 5 813 Kč* 6 976 Kč* 9 301 Kč* 
36 1 840 Kč 2 760 Kč 3 548 Kč 4 436 Kč 5 247 Kč 6 997 Kč 
48 1 486 Kč 2 229 Kč 2 835 Kč 3 545 Kč 4 176 Kč 5 568 Kč 
60 1 278 Kč 1 916 Kč 2 445 Kč 3 058 Kč 3 586 Kč 4 782 Kč 
72 - - 2 170 Kč 2 713 Kč 3 170 Kč 4 277 Kč 

Pro splátku označenou symbolem * platí akční úroková sazba 6,9 % p.a., RPSN od 11,32 %. Splátky uvedené 
v tabulce jsou konečné včetně pojištění proti neschopnosti splácet. 

Tab.2: Přehled splátek nebankovního úvěru 

V takovéto nabídce musí ovšem potencionální klient umět číst. Při prvním shlédnutí ho jistě 
upoutá roční úroková sazba 6,9 %. Po podrobném přečtení zjistí, že tato úroková sazba platí 
pouze pro půjčku ve výši 100 000 Kč, 125 000 Kč, 150 000 Kč a 200 000 Kč a při době 
splatnosti 2 roky (= 24 měsíců). Úroková sazba 6,9 % je uvedena předložkou „od“, to 
znamená, že se rovná nebo je vyšší než 6,9 %. Předložkou „od“ je uvedena také RPSN (RPSN 
od 11,32 %). RPSN ve výši 11,32 % opět odpovídá půjčce  100 000 Kč, 125 000 Kč, 150 000 
Kč a 200 000 Kč a době splatnosti 2 roky. Vybere-li si klient z letáku půjčku v jiné výši, popř. 
ve stejné ale s dobou splatnosti delší než 24 měsíců, úroková sazba a RPSN budou odlišné od 
reklamovaných, tj. od 6,9 % a 11,32 %.  
Pokud bychom chtěli z informací uvedených v letáku zjistit výši úrokové sazby, tak se nám to 
nepodaří. Důvodem je, že ve splátce je zahrnuto i pojištění proti neschopnosti splácet, jehož 
výši neznáme. Zjistit můžeme pouze RPSN. Pro každou půjčku s různou měsíční splátkou a 
různou dobou splatnosti, kterou vybereme z tabulky, platí jiná RPSN. Uveďme příklad. 
Předpokládejme, že si chceme půjčit  50 000 Kč na dobu 24 měsíců. Měsíční splátka bude 
2 558 Kč. Dosadíme-li tyto údaje do výše zmíněné RPSN kalkulačky, obdržíme RPSN 22,59 
%.  V případě, že si 50 000 Kč půjčíme na 60 měsíců s měsíční splátkou 1 270 Kč, bude 
RPSN 19,92 %, tj.  přibližně o 2,6 % nižší.  
Většina lidí se při výběru půjčky neřídí ukazatelem RPSN ale navýšením, to znamená o kolik 
zaplatí navíc. Nyní se podívejme jaké je navýšení u půjčky 50 000 Kč s dobou splatnosti 24 
měsíců, resp. 60 měsíců  (viz tabulka 3). 

Výše půjčky Doba splatnosti Splátky celkem Navýšení = splátky 
celkem -  výše půjčka 

50 000 Kč 24 měsíců 24 x 2 558 = 61 392 Kč 11 392 Kč 
50 000 Kč 60 měsíců 60 x 1 270 = 76 200 Kč 26 200 Kč 

Tab.3: Přehled základních údajů nebankovní půjčky ve výši 50 000 Kč 

Z tabulky 3 vidíme, že navýšení je při době splatnosti 60 měsíců o 11 392 – 26 200 = 14 808 
Kč vyšší než při době splatnosti 24 měsíců. Podle navýšení by bylo výhodnější půjčit si na 2 
roky. RPSN ukazuje, že je výhodnější si půjčit na 60 měsíců. Jak je možné, že došlo 
k takovémuto rozporu? Nesmíme zapomínat, že RPSN zohledňuje i faktor času, to znamená, 
kdy byly jednotlivé platby uskutečněny a v jaké výši. Připomeňme, že cena peněz se v čase 
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mění. Dnešní koruna má větší hodnotu než koruna zítra, protože dnešní koruna může být 
investována a může přinést nějaký výnos. Další faktor, který by mohl mít vliv na naše 
rozhodnutí je, že při době splatnosti 60 měsíců je výše splátky přibližně poloviční než při 
době splatnosti 24 měsíců, takže splátky nezatíží tolik rodinný rozpočet. 

Půjčka společnosti  Provident Financial 
Banky nebo splátkové společnosti poskytují hotovostní půjčky zpravidla od 20 000 Kč. Co 
když ale potřebujeme půjčit méně než 20 000 Kč? Potom se můžeme obrátit např. na 
nebankovní společnost Provident. Tato společnost poskytuje půjčky od 4 000 Kč do 50 000 
Kč. Najdeme ji na internetových stránkách https://www.provident.cz. O půjčku si můžeme 
zažádat online nebo telefonicky. Na svých stránkách má Provident zveřejněnu  online 
kalkulačku pomocí níž můžete zjistit podrobné informace o splácení –  výše půjčky, doba 
splatnosti, výše splátky, poplatky, RPSN, celková zaplacená částka.  
Uveďme příklad. Předpokládejme, že si chceme půjčit 10 000 Kč. Tuto částku zadáme do 
online kalkulačky [3] a obdržíme tabulku 4. 
  

Výše 
půjčky 

 
? 

Doba 
splácení/ 
Týdnů 

? 

Týdenní 
splátka 

 
? 

Admini-
strativní 
poplatek 

RPSN 
 
 
? 

Poplatek 
za 

hotovostní 
inkasní 
službu 

? 

Celkem ke 
splacení 

 
? 

10 000 Kč 60 306 Kč 3 177 Kč ? 63,91 % 5 183 Kč 18 360 Kč 
10 000 Kč 45 384 Kč 2 554 Kč ? 70,94 % 4 697 Kč 17 251 Kč 
□ Zvolte si bezhotovostní půjčku 

Tab.4: Půjčka společnosti Provident ve výši 10 000 Kč - výběr splátek v domácnosti 

Tabulka 4 obsahuje opět všechny informace, které musí být uvedeny dle Zákona o 
spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. Vysvětlení pojmů  vyskytujících se v tabulce obdržíme 
po kliknutí myší na symbol ?.   Většina klientů tento symbol nechá bez povšimnutí. Pokud 
budeme pozorně číst v tabulce, zjistíme, že 
• Půjčku můžeme splácet budˇ 60 týdnů  (cca 14 měsíců) nebo 45 týdnů (cca 10,5 měsíců). 

Doba splatnosti se tedy  pohybuje kolem 1 roku. 
• Splátky jsou nikoliv měsíční, ale týdenní. To znamená, že v případě volby doby splatnosti 

60 týdnů zaplatíme měsíčně přibližně 306 x 4 =1 224 Kč. Pokud zvolíme dobu splatnosti 
45 dní, zaplatíme za měsíc ve splátkách přibližně 384 x 4 = 1 536 Kč. 

• Administrativní poplatek při době splatnosti 60 týdnů je 3 177 Kč. Z této částky jde 1 900 
Kč na zaplacení zpracování úvěru a 1 277 Kč je úrok.  Při době splatnosti 45 týdnů je 
administrativní poplatek 2 554 Kč: 1 600 Kč zpracování úvěru a 954 Kč úrok. Rozpis 
administrativního poplatku získáme kliknutím myší na symbol ?. Tento poplatek je již 
obsažen v týdenních splátkách. 

• U doby splatnosti 60 týdnů je uvedena RPSN 63,91 % a u doby splatnosti 45 týdnů  70,94 
%. Pokud u RPSN klikneme myší na symbol ?, objeví se [3]:  „Způsob výpočtu RPSN 
stanoví evropská direktiva. Na jejím základě přijala ČR Zákon o spotřebitelském úvěru č. 
145/2010 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2011. Tento nový zákon určuje, že 
veškeré náklady spojené s půjčkou, kromě nepovinných doplňkových služeb, musí být 
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zahrnuty do RPSN. Služba obchodního zástupce je doplňková, není povinnou součástí 
půjčky a z tohoto důvodu není zahrnuta do RPSN. Službu obchodního zástupce není 
zákazník povinen odebrat.“ To znamená, že poplatek za hotovostní inkasní službu ve výši 
5 183 Kč (doba splatnosti 60 týdnů), resp. 4 697 Kč (doba splatnosti 45 týdnů) není do 
RPSN zahrnut, ačkoliv je ve splátkách obsažený. Pokud poplatek při výpočtu RPSN 
zohledníme, tak po dosazení parametrů úvěru (výše půjčky = 10 000 Kč, doba splatnosti = 
60 týdnů, týdenní splátka = 306 Kč) do RPSN kalkulačky obdržíme RPSN 219,51 %. 
V případě parametrů: výše půjčky = 10 000 Kč, doba splatnosti = 45 týdnů, týdenní 
splátka = 384 Kč, je RPSN 292,3%. 
Vysvětleme ještě pojem „hotovostní inkasní služba“. Tento pojem představuje 
každotýdenní návštěvu obchodního zástupce u vás doma za účelem výběru splátky.  

• Půjčíme-li si na 60 týdnů částku 10 000 Kč zaplatíme celkem ve splátkách 18 360 Kč, 
tedy o 8 360 Kč více než jsme si půjčily. Půjčíme-li si stejnou částku na 45 týdnů, 
zaplatíme celkem 17 251 Kč (o 7 251 Kč více). 

 
Je-li klient všímaví, zaregistruje dodatek v posledním řádku tabulky 4. Označí-li  tento 
dodatek (◘ Zvolte si bezhotovostní půjčku), obdrží tabulku 5. Znamená to, že splátky bude 
platit bankovním převodem, takže se zříká služeb obchodního zástupce (výběr splátek přímo 
v domácnosti). Poplatek za hotovostní inkasní službu bude tedy nulový. V důsledku toho se 
sníží měsíční splátka  z 306 Kč na 220 Kč (doba splatnosti 60 týdnů), resp. z 384 Kč na 279 
Kč (doba splatnosti 45 týdnů). Administrativní poplatek zůstává stejný. RPSN uvedená 
v tabulce nyní odpovídá parametrům úvěru. Navýšení (doba splatnosti 60 měsíců) je 3 177 
Kč, resp. 2 554 Kč (doba splatnosti 45 týdnů). Důkladné prostudování nabídky přineslo 
úsporu 5 183 Kč, resp. 4 697 Kč. Otázkou zůstává, zda cena za půjčení 10 000 Kč na 
přibližně 1 rok není stále příliš vysoká.  
 

 
Výše 

půjčky 

 
Doba 

splácení/ 
týdnů 

 
Týdenní 
splátka 

Admini-
strativní 
poplatek 

 
 

RPSN 

Poplatek 
za 

hotovostní 
inkasní 
službu 

 
Celkem ke 

splacení 

10 000 Kč 60 220 Kč 3 177 Kč 63,91 % 0 Kč 13 177 Kč 
10 000 Kč 45 279 Kč 2 554 Kč 70,94 % 0 Kč 12 554 Kč 
◘ Zvolte si bezhotovostní půjčku 
Tab.5: Půjčka společnosti Provident ve výši 10 000 Kč – platba splátek bankovním převodem 

Půjčka společnosti Ferratum Czech, s.r.o. 
Velká část populace řeší problém nedostatku financí  např. 7 až 14 dní před výplatou. Částka 
potřebná k pokrytí životních nákladů na toto období zpravidla nepřesahuje 4 000 Kč. 
Vyvstává otázka „Jak vyřešit tuto situaci?“. Banka ani výše zmíněné nebankovní instituce 
půjčky do 4 000 Kč neposkytují (neuvažujeme-li kreditní karty a kontokorentní úvěr). 
Navštívíme–li opět www stránku se seznamem nebankovních institucí, můžeme objevit např. 
společnost Ferratum Czech, s.r.o. (www.ferratum.cz), která nám  půjčí od 500 Kč až do 
10 000 Kč. Půjčku můžeme vyřídit prostřednictvím sms zprávy nebo online po internetu. 
Podmínky této společnosti jsou následující (viz [7]) : 
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• Pro nové zákazníky možnost půjčky ve výši jen 1 000 Kč nebo 2 000 Kč. Půjčka je  
zaslaná poštovní složenkou na adresu místa bydliště.  

• Pro opakované zákazníky možnost zaslání větších částek přímo na bankovní účet. Přehled 
částek, které společnost půjčuje je s dobou splatností a poplatky uveden v tabulce 6. 

 
Částka Splatnosti Poplatek Celkem 
500 Kč 15 dní 100 Kč 600 Kč 

1 000 Kč 15 dní 200 Kč 1 200 Kč 
2 000 Kč 15 dní 400 Kč 2 400 Kč 
3 000 Kč 15 dní 600 Kč 3 600 Kč 
3 000 Kč 21 dní 750 Kč 3 750 Kč 
4 000 Kč 15 dní 800 Kč 4 800 Kč 
4 000 Kč 21 dní 1 000 Kč 5 000 Kč 
5 000 Kč 21 dní 1 250 Kč 6 250 Kč 
6 000 Kč 21 dní 1 500 Kč 7 500 Kč 
6 000 Kč 30 dní 1 980 Kč 7 980 Kč 
7 0000 Kč 30 dní 2 310 Kč 9 310 Kč 
8 000 Kč 30 dní 2 640 Kč 10 640 Kč 
9 000 Kč 30 dní 2 970 Kč 11 970 Kč 
10 000 Kč 30 dní 3 300 Kč 13 300 Kč 

Tab.6: Základní parametry půjčky společnosti Ferratum Czech, s.r.o. 

• Poplatek za zpracování půjčky je 25% z půjčené částky na období 21dní. RPSN 454%.  
• V případě, že klient neuhradí částku do data splatnosti, bude k dlužné částce připočítán 

poplatek za prodlení, který je 10 % z půjčené částky minimálně však 250 Kč týdně po 
období prvních třech týdnů. Ve čtvrtém týdnu po době splatnosti je pohledávka předána 
inkasní agentuře k exekučnímu vymáhání.  

Pokud bychom chtěli ověřit správnost reklamované RPSN 454 % , výše uvedená kalkulačka 
nám to neumožní. Nelze totiž do ní zadat parametry typu: 1 splátka a doba splatnosti kratší 
než jeden měsíc. V případě, že do kalkulačky zadáme parametry půjčky s dobou splatnosti 30 
dní (= 1 měsíc), kalkulačka hlásí chybu. To je zřejmě způsobené příliš vysokou RPSN. Jak 
RPSN ověříme?  Použijeme vzorec, který je uveden v [5]. Modifikujeme-li ho na naše 
podmínky, obdržíme 

365)1(

1
t

i
D

+
= ,    (1) 

kde  
D výše půjčky, 
t počet dnů od půjčky, 
i RPSN vyjádřená desetinným číslem.  

Po dosazení parametrů  D= 6 000 Kč a t =21 do vzorce (1), dostaneme i = 47,35, vyjádřeno 
v procentech 47,35 x 100 = 4 735 %. 

Uveďme příklad. Předpokládejme, že si 14 dní před výplatou vypůjčíme od této společnosti 
1 000 Kč. Za 15 dní musíme vrátit 1 200 Kč. Vzhledem k neočekávaným výdajům jsme 
schopni dluh splatit až 3 týdny po dni splatnosti.  Podle obchodních podmínek musíme 
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zaplatit nyní nikoliv 1 200 Kč, ale 1 200 + 750 = 1 950 Kč. Po 5 týdnech vrátíme přibližně 
dvakrát tolik, kolik jsme si půjčili. Jaká je RPSN? Podle vzorce (1) výše RPSN je 87 122,53 
%! Otázkou zůstává, podle kterého vztahu společnost Ferratum Czech, s.r.o. počítala 
reklamovanou RPSN 454 %.  Můžeme se přiklonit k názoru uvedeném v článku [8]: „RPSN 
je problémová i pro samotné firmy, vypočítává se totiž složitým vzorcem. Průzkumy 
v minulosti dokázaly, že ani samotné společnosti nemají své RPSN spočítané správně.“ 

ZÁVĚR 
V tomto článku byl čtenář seznámen s některými detaily nabídek spotřebitelských bankovních 
a nebankovních úvěrů. Tyto detaily je třeba brát v úvahu, protože zdaleka nejsou 
zanedbatelné.  Jejich opomenutí může způsobit potenciálnímu klientovi značné problémy, a to 
v podobě exekuce nebo osobního bankrotu. 
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ZMĚNY VE VÝUCE MATEMATIKY JAKO 
DŮSLEDEK POČÍTA ČEM PODPOROVANÉ VÝUKY 

 
Marie Polcerová 

Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně 

 
Abstrakt:  Zavedení nového samostatného povinného předmětu Počítačová cvičení 
z matematiky do výuku zpětně výrazně ovlivnilo obsah povinného předmětu Matematika I. 
Příspěvek se zabývá právě těmito změnami v obsahu a jeho pozornost je zaměřena na změny 
ve výuce analytické geometrie, lineární algebry, průběhu reálné funkce jedné reálné proměnné 
a integrálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné. Součástí příspěvku je popis a 
hodnocení těchto změn. 
 
Klí čová slova: Počítačem podporovaná výuka, matematika, počítačová cvičení z matematiky, 
analytická geometrie, lineární algebra, průběh reálné funkce jedné reálné proměnné, integrální 
počet reálné funkce jedné reálné proměnné. 
 
 

Modification in education of Mathematics as a consequence of the 
computer-aided teaching 

 
Abstract: Introduction of new independent compulsory subject Computer exercises from 
Mathematics to education evidently retrospectively determines contents of compulsory 
subject Mathematics I. The paper deals with these modifications in contents and its focus is 
concentrated on modifications in education of analytic geometry, linear algebra, graph of a 
real function of one real variable and integral calculus of a real function of one real variable. 
Characterization and evaluation of these modifications are part of the paper.  
 
Key words: Computer-aided teaching, Mathematics, Computer exercises from Mathematics, 
analytic geometry, linear algebra, graph of a real function of one real variable, integral 
calculus of a real function of one real variable. 
 
1 Úvod 
 Počátky počítačem podporované výuky matematiky na Fakultě chemické Vysokého učení 
technického v Brně sahají až do akademického roku 1996/1997 do předmětu Matematika I, 
který se zde vyučoval a i nadále vyučuje v prvním semestru prvního ročníku a je pro všechny 
studující předmětem povinným. Nejprve studující vypracovávali na počítači pouze zadané 
projekty, později byly do hodin předmětu Matematika I zaváděny jednotlivé hodiny ve 
specializované učebně výpočetní techniky a od akademického roku 2000/2001 se součástí 
Matematiky I stala počítačová cvičení, která se zabývala a i nadále zabývají využitím 
počítačového programu MATLAB ve výuce matematiky. Tato součást se v akademickém 
roce 2007/2008 osamostatnila a vznikl nový samostatný předmět, Počítačová cvičení 
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z matematiky, který je od této doby zařazen do druhého semestru prvního ročníku a je též pro 
všechny studující předmětem povinným. Výuka probíhá ve specializované učebně výpočetní 
techniky každý týden v rozsahu dvou vyučovacích hodin cvičení (100 minut) a podrobněji 
jsem se jí věnovala ve svých minulých příspěvcích. Letos se naopak budu věnovat tomu, jak 
zavedení Počítačových cvičení z matematiky na naší fakultě zpětně výrazně ovlivnilo 
samotný obsah předmětu Matematika I, který tvoří, velice stručně řečeno, lineární algebra, 
diferenciální a integrální počet reálné funkce jedné reálné proměnné a diferenciální rovnice a 
jehož týdenní hodinová dotace jsou dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení.  
 
2 Analytická geometrie 
 Vzhledem k nízké hodinové dotaci a zavedení Počítačových cvičení z matematiky se 
v předmětu Matematika I již vůbec neopakuje analytická geometrie. Učivo střední školy se na 
přednášce pouze doplní o vektorový a smíšený součin. Praktická znalost analytické geometrie 
se procvičuje na konkrétních individuálně zadávaných úlohách až v Počítačových cvičeních 
z matematiky. V Matematice I se na cvičeních z analytické geometrie nic neopakuje, ani 
neprocvičuje. Základní znalosti studujících se pouze ověří ve čtvrté úloze individuálně 
zadávaného testu č. 1. Z tohoto důvodu byla také vydána skripta [5] a vytváříme celý 
e-learningový tutoriál Matematika pro budoucí posluchače a posluchačky Fakulty chemické, 
jehož součástí bude organizované samostudium a jeho část (tři kapitoly) bude věnována právě 
analytické geometrii.  
 V Počítačových cvičeních z matematiky [1], [2] se nejprve každý studující naučí 
v matematickém programu MATLAB jak se vektory zadávají, jak se počítá jejich součet, 
rozdíl, násobek reálným číslem, velikost vektoru, skalární součin, vektorový součin i smíšený 
součin. Pak si na konkrétních úlohách zopakují základní úlohy z analytické geometrie a 
nakonec každý studující řeší individuálně zadanou slovní úlohu, ve které musí s pomocí 
matematického programu MATLAB vypočítat s přesností na čtyři desetinná místa objem, 
obsah podstavy, tělesovou výšku a povrch zadaného hranatého tělesa. Toto těleso následně 
také v MATLABu zobrazí, popíše a vloží do dokumentu, který obsahuje příslušné výpočty. 
Ukázka 1: 
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A=[13,18,10];B=[-7,11,19];C=[6,-5,11];VA=[-9,-1,19] ; 
u=B-A 
u = -20    -7     9 
v=C-B 
v =  13   -16    -8 
w=VA-A 
w = -22   -19     9 
a=[u;v;w] 
a = -20    -7     9 
     13   -16    -8 
    -22   -19     9 
V=det(a)/3 
V = 38.6667 
… 
 Každý studující má také individuálně zadané trajektorie dvou hmotných bodů v rovině, což 
jsou obecné rovnice dvou kuželoseček a studující má za úkol nalézt všechny charakteristické 
prvky těchto dvou kuželoseček, každou kuželosečku zvlášť i obě dohromady zakreslit, 
všechny charakteristické prvky popsat a vypočítat jejich průsečíky. 
Ukázka 2: 

   
p=[4225,26000,-684114,-7949072,67130193];x=roots(p)  
x = -12.1995 + 7.5730i 
    -12.1995 - 7.5730i 
     11.6039 
      6.6412 
y1=sqrt((x(3)+4)^2-64)-2 
y1 = 11.3970 
y2=sqrt((x(4)+4)^2-64)-2 
y2 = 5.0168 
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Souřadnice hledaných průsečíků jsou přibližně s přesností na čtyři desetinná místa 
( )0397,11;9603,11R1 =  a ( )8016,5;2641,6R2 = . 

 Naučí se tedy v MATLABu nejen počítat úlohy na analytickou geometrii, ale i zobrazovat 
příslušné objekty rovinné i prostorové.  
 
3 Lineární algebra 
 Teoretická část zůstává beze změny, ale praktická část se v rámci Matematiky I výrazně 
zredukovala. Na cvičeních se procvičují determinanty převážně s celočíselnými prvky a 
nejvýše řádu pátého. Testuje se znalost vyčíslení determinantu řádu čtvrtého. Matice se 
procvičují opět převážně s celočíselnými prvky a maximálně řádu pátého. Výpočet inverzní 
matice se procvičuje a testuje pouze u celočíselných matic řádu třetího. Řešení soustav 
lineárních rovnic se procvičuje na soustavách s celočíselnými koeficienty maximálně pěti 
rovnic o pěti neznámých, ale testuje se znalost pouze řešení čtyř lineárních rovnic o čtyřech 
neznámých s celočíselnými koeficienty.  

Výpočet determinantů, inverzních matic i soustav lineárních rovnic o více neznámých se 
procvičuje až pomocí matematického programu MATLAB v Počítačových cvičeních 
z matematiky. Všichni studující zde například řeší individuálně zadanou slovní úlohu, která 
vede na soustavu osmi rovnic o osmi neznámých.  
Ukázka 3: 
 3 x1 + 4 x2 + 2 x3 + 3 x4 +  x5 + 8 x6 - 8 x7 - 3 x8 =   74 
-2 x1 -  x2 - 5 x3 -  x4 + 6 x5 + 9 x6 - 2 x7 - 8 x8 =  -31 
 7 x1 + 7 x2 -  x3 + 8 x4 - 5 x5 + 9 x6 - 5 x7 - 2 x8 =  173 
  x1 - 8 x2 - 8 x3 + 3 x4 - 7 x5 - 4 x6 - 5 x7 + 5 x8 = -338 
-8 x1 + 2 x2 - 4 x3 + 2 x4 - 7 x5 + 8 x6 + 5 x7 + 6 x8 =   38 
  x1 - 6 x2 + 7 x3 - 6 x4 - 6 x5 -  x6 - 3 x7 + 2 x8 = -230 
-8 x1 +  x2 - 4 x3 + 7 x4 - 5 x5 + 3 x6 + 3 x7 + 8 x8 =   77 
-9 x1 - 9 x2 -  x3 -  x4 - 4 x5 - 5 x6 - 4 x7 - 2 x8 = -424 . 
Lze ji vyřešit například takto: 
A=[3,4,2,3,1,8,-8,-3;-2,-1,-5,-1,6,9,-2,-8;7,7,-1,8 ,-5,9,-5,-2;1,-
8,-8,3,-7,-4,-5,5;-8,2,-4,2,-7,8,5,6;1,-6,7,-6,-6,- 1,-3,2;-8,1,-
4,7,-5,3,3,8;-9,-9,-1,-1,-4,-5,-4,-2]; 
B=[74;-31;173;-338;38;-230;77;-424]; 
A\B 
ans =  9.0000 
      13.0000 
      12.0000 
      17.0000 
      16.0000 
       9.0000 
      18.0000 
       8.0000 

Při rozkladu na parciální zlomky řeší soustavu pěti rovnic o pěti neznámých atd.  
 
4 Diferenciální počet reálné funkce jedné reálné proměnné 
 Teoretická i praktická část zůstávají v rámci předmětu Matematika I prakticky beze změny, 
ale v Počítačových cvičeních z matematiky se praktická část výrazně rozšíří zejména ve dvou 
oblastech. Jednou je praktická aplikace úlohy vyhledat globální extrém reálné funkce jedné 
reálné proměnné a druhou je průběh funkce. Každý studující se nejprve učí v MATLABu 
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vyhledat a vhodně upravit příslušnou derivaci reálné funkce jedné reálné proměnné, přičemž 
je na konkrétních ukázkách upozorněn na problémy, se kterými se zde může setkat. Pak musí 
samostatně vyřešit jednu individuálně zadanou slovní úlohu na vyhledání absolutního 
extrému. Studující například mají zjistit, které místo na spojnici dvou světelných zdrojů, 
jejichž vzdálenost je d, se svítivostmi I1 a I2, je nejméně osvětlené, jestliže d = 39, I1 = 34 a 
I2 = 58. Tato úloha bývá pro studující dosti obtížná nejen proto, že nejprve musí odvodit 
funkci, jejíž globální extrém mají vyhledat, ale hlavně proto, že úlohu musí vyřešit nejprve 
obecně a teprve pak pro konkrétní zadané veličiny a to opět s přesností na čtyři desetinná 
místa.  
 Průběh funkce pak patří mezi nejtěžší individuálně zadávanou úlohu, kterou studující musí 
vyřešit. Protože mají k dispozici MATLAB včetně Math Symbolic Toolboxu, tak se při 
zadávání funkcí nemusíme omezovat pouze na takové funkce, které „pěkně“ vycházejí, ale 
můžeme zadávat i polynomy vyšších stupňů, složené funkce, jejichž nulové body, resp. 
stacionární body, resp. nulové body druhé derivace, studující neumí algebraicky řešit, nebo 
nevycházejí „pěkně“ apod. Do příslušných studijních skupin zadáváme každý rok funkce 
nové a tak, aby zde byly rovnoměrně zastoupeny funkce polynomiální, racionální lomené, 
cyklometrické, goniometrické, třetí, druhé a jiné odmocniny, exponenciální, logaritmické, 
mocninné, absolutní hodnoty atd. Studující celkem řeší těchto 15 úkolů [3],[4]: 
  1 Definiční obor funkce. 
  2 Body nespojitosti (odstranitelné, I. a II. druhu). 
  3 Další významné body (nulové body funkce, průsečíky s osami souřadnic). 
  4 Sudost, lichost, periodičnost funkce. 
  5 Znaménko funkce (kde funkce nabývá kladných, záporných a nulových funkčních 

hodnot). 
  6 Monotónnost funkce tj. intervaly, kde je funkce rostoucí, klesající atd. 
  7 Lokální a globální extrémy funkce popř. omezenost funkce, supremum a infimum. 
  8 Funkční hodnoty ve významných bodech (body nespojitosti, průsečíky s osami 

souřadnic, minima, maxima atd.). 
  9 Limity v krajních bodech definičního oboru, v bodech nespojitosti atd. 
10 Intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body. 
11 Tečny v inflexních bodech a významných bodech. 
12 Asymptoty rovnoběžné s osou x. 
13 Asymptoty rovnoběžné s osou y. 
14 Asymptoty různoběžné s osou x i y (asymptoty se směrnicí). 
15 Graf funkce v MATLABu a jeho m-soubor. 

Studující postupuje klasicky, jako v hodinách matematické analýzy, ale všechny své 
výpočty si může zkontrolovat v MATLABu. Pokud neumí některou rovnici řešit, tak použije 
MATLAB a uvede příkaz, kterým získal hledaný číselný výsledek s přesností na čtyři 
desetinná místa. Pokud funkce například nemá globální extrémy, nebo asymptoty se směrnicí, 
tak musí zdůvodnit proč. Nakonec vykreslí graf své funkce včetně vyznačení důležitých bodů 
a tečen v nich, vykreslí asymptoty a příslušný m-soubor odevzdá do předem vyhrazeného 
adresáře.  
4.1 Polynomy 
 Studující na naší fakultě neznají Cardanovy vzorce ani numerické řešení rovnic. Z tohoto 
důvodu jsme běžně museli používat pouze funkce obsahující polynomy, které studující 
dokázali rozložit, nebo je zadávat jako součin kořenových činitelů. V počítačových cvičeních, 
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kde studující mohou používat MATLAB, tato omezení padají. Například u funkce 
473: 45

1 +−= xxyf  by studující měl problémy vypočítat nulové body funkce. Takto do 
MATLABu zadá příkazy:  
p=[3,-7,0,0,0,4];x=roots(p) 
a obdrží výsledek:  
x = 2.2844           
    1.0000           
   -0.0719 + 0.8473i 
   -0.0719 - 0.8473i 
   -0.8072     
 Vidí tedy, že funkce má tři nulové body. Při hledání nulových bodů první a druhé derivace 
pak již studující MATLAB nepotřebuje, protože ( )⇒−⋅=−=′ 28152815 334 xxxxy  

stacionární body jsou 01 =x , 
15

28
2 =x  a ( )⇒−⋅=−=′′ 75128460 223 xxxxy  nulové body 

druhé derivace jsou 01 =x  a 
5

7
3 =x . Graf této funkce lze zobrazit například takto: 

 
Můžeme ale také zadat například funkci: 2357: 45

2 −+−= xxxyf , kde by studující měl 

problémy vypočítat nulové body funkce i první derivace, protože 32035 34 +−=′ xxy . Pouze 

nulové body druhé derivace ( )372060140 223 −⋅=−=′′ xxxxy  může vypočítat klasicky. 
Graf této funkce, která má jeden nulový bod, žádný stacionární bod a dva nulové body druhé 
derivace, lze zobrazit například takto:  
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Nebo můžeme zadat funkci: 2572: 234

3 +−−+= xxxxyf , kde by studující měl opět 

problémy vypočítat nulové body funkce i první derivace, protože 51464 23 −−+=′ xxxy . 

Pouze nulové body druhé derivace ( )⇒−+⋅=−+=′′ 7662141212 22 xxxxy  může vypočítat 

klasicky, ale obdrží výsledek 
6

513
1

−−=x  a 
6

513
2

+−=x . Graf této funkce, která má 

čtyři nulové body, což jsou přibližně body: ( )0;8534,3− , ( )0;9902,0− , ( )0;0292,0 , 

( )0;8145,2 , tři stacionární body, což jsou přibližně body: ( )8811,21;7644,2 −− , 

( )2828,2;2322,0− , ( )9453,9;9466,1 −  a dva inflexní body, což jsou přibližně body: 











−−≈−−

9042,11;2690,1
6

513
, 










−≈+−

5901,3;2690,0
6

513
 lze zobrazit například 

takto:  
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4.2 Racionální lomené funkce 
 Můžeme zadat funkci, která má tři asymptoty rovnoběžné s osou y, například: 

( ) ( )xxx

x

xxx
yf

−⋅+⋅
−⋅=

−
+−

+
=

11

713

3

1

1

1

3

7

1

1
:

2

2

24 , u které lze vypočítat nulové body celkem 

velice snadno, 8733,0
13

91

13

7
1 ≈==x  a 8733,0–

13

91
–

13

7
–2 ≈==x . Stacionární 

body neexistují, protože 
223

24

232 )1()1(3

)71413(2

)1(

1

3

14

)1(

1
´

xxx

xx

xxx
y

−⋅+⋅
+−⋅=

−
++

+
−=  a po 

substituci tx =2  dostáváme kvadratickou rovnici 071413 2 =+− tt , která nemá reálné 

kořeny. Protože 
343

246
3–4–3–

)1()1(

)7211913(2
)1(2

3

14
3)1(2

xxx

xxx
xxxy

−⋅⋅+
−+−⋅=−⋅+⋅−+⋅=′′ , tak 

zde již studující musí použít MATLAB a zjistí, že funkce má dva inflexní body, jejichž 
souřadnice jsou přibližně s přesností na čtyři desetinná místa: ( )0112,1;2684,0 −−  a 

( )0112,1;2684,0 − . Graf lze zobrazit například takto: 

 
Protože nulové body funkce (průsečíky s osou x) a inflexní body jsou velice „blízko“ 

u sebe, tak nejsou v obrázku popsány. Studující pak musí dodat i takový pohled na okolí 
těchto čtyř různých bodů, aby byly zřetelně vidět všechny tyto čtyři tečny, které zde nejsou 
zřetelně vidět a splývají.  
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Nebo funkci 
3

8
:

3

4

5 +
+=

x

x
yf , kde bez použití MATLABu studující nevypočítá stacionární 

body, ani body inflexní, protože 
( )
( )23

42

3

2412

+
−+⋅=′

x

xxx
y , 

( )
( )33

34

3

24181636

+
+−−⋅−=′′

x

xxxx
y . 

Přitom tato funkce má jak lokální minimum, což je přibližně bod ( )1048,2;1536,1 , tak lokální 

maximum, což je přibližně bod ( )1663,3;3747,2 −− . Dále má tři inflexní body, což jsou 

přibližně body: ( )0434,5;3484,5 , ( )9350,0;7859,0  a bod 








3

8
;0 , který je zároveň 

průsečíkem s osou y. Funkce má též asymptotu rovnoběžnou s osou y o rovnici ⇒−= 3 3y  

033 =+y  a asymptotu se směrnicí o rovnici 0=−⇒= yxxy . Funkci lze zobrazit 
například takto: 

 
4.3 Třetí odmocniny 
 V MATLABu nejsou liché odmocniny definovány pro záporné hodnoty a studující s touto 
skutečností musí počítat. Přitom funkce, které obsahují třetí odmocninu, bývají velice 
zajímavé a často obsahují bod vratu a asymptotu se směrnicí. Například u funkce 

( ) xxyf 217: 3 2
6 ++⋅=  při výpočtu nulových bodů studující dostává rovnici: 

03436863438 23 =+++ xxx , kterou vyřeší pomocí MATLABu a obdrží přibližně kořeny: 

0799,401 −=x , 0201,12 −=x , 0875,03 −=x . Protože 
8

7
0875,0 −=−  a je skutečně 

nulovým bodem funkce, tak může polynom 3436863438 23 +++ xxx  podělit kořenovým 
činitelem 78 −x  a obdrží polynom druhého stupně 49422 ++ xx , jehož kořeny již umí 
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algebraicky vyřešit a dostává ( ) 0799,4022371 −≈+⋅−=x , ( ) 0201,122372 −≈+−⋅=x . 

Protože první derivace je 
3

3

1

137

3

2
´

+
++⋅=

x

x
y , tak studující snadno nalezne stacionární bod 

7703,13
27

370
4 −≈−=x , a protože druhá derivace je 

( )3 419

14

+⋅
−=′′

x
y , tak funkce nemá 

nulové body druhé derivace. V bodě 15 −=x  neexistuje první ani druhá derivace funkce 

a tento bod je dolním bodem vratu s tečnou o rovnici 011 =+⇒−= xx . Funkce má také 
průsečík s osou y o souřadnicích ( )7;0 , ale nemá asymptotu se směrnicí. Graf této funkce lze 
zobrazit například takto: 

 
Protože v okolí bodu 15 −=x  se nacházejí oba průsečíky s osou x i tečna v průsečíku s osou 

y, tak je nutné tuto část zobrazit přehledněji, například takto: 
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MATLAB ale může studujícím výrazně pomoci při výpočtu například asymptoty se 

směrnicí. Například funkce: ( )3 23
7 123: −⋅−= xxyf  má dva nulové body (průsečíky 

s osou x) o souřadnicích ( )0;3  a 







0;

2

1
, přičemž bod ( )0;3  je zároveň inflexním bodem 

s tečnou rovnoběžnou s osou y ( )033 =−⇒= xx  a bod 







0;

2

1
 je zároveň horním bodem 

vratu s tečnou o rovnici 012
2

1 =−⇒= xx . Dále funkce má jeden průsečík s osou y 

o souřadnicích ( )3 3;0 − , jedno lokální minimum v bodě 








 ⋅−
6

210
;

6

13 3

 a jednu asymptotu 

se směrnicí o rovnici 0443434
3

4
4 3333 =⋅−−⋅⇒⋅−= yxxy . Výpočet této asymptoty 

pro studující není triviální, lehce si ale svůj výpočet mohou zkontrolovat v MATLABu, stačí 
zadat následující dva příkazy: 
f=sym('(((x-3)*(2*x-1)*(2*x-1))^(1/3))/x'); k=limit (f,inf), 
a obdrží směrnici:  
k = 4^(1/3) 
Po zadání příkazů: 
g=sym('(((x-3)*(2*x-1)*(2*x-1))^(1/3))-4^(1/3)*x');  q=limit(g,inf), 
obdrží příslušné posunutí: 
q = -4/3*4^(1/3) 
Graf této funkce lze znázornit například takto: 
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Velice zajímavá je také funkce 3 23 2 47 −−⋅= xxy , u které studující mají velké 

problémy nalézt lokální maxima a minima a vůbec chování v okolí bodů 21 −=x  a 22 =x . 
Graf této funkce lze zobrazit například takto: 
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Chování například v okolí bodu 22 =x  lze pak přiblížit například takto: 

 
4.4 Goniometrické funkce 

U funkcí, které obsahují goniometrické funkce, se nemusíme bát zadat například funkci 
3cos:8 ++= xxyf , protože nulový bod studující lehce vyšetří pomocí MATLABu buď tak, 

že použije příkazy: 
f=sym('x+cos(x)+3'); solve(f); 
nebo použije příkaz: 
fzero('x+cos(x)+3',-2) 

V obou případech obdrží bod přibližně o souřadnicích ( )0;4319,2− . Tato funkce má jeden 

průsečík s osou y o souřadnicích ( )4;0  a nekonečně mnoho inflexních bodů 








 ++−+− 3π2
2

π
π;2

2

π
kk , kde Z∈k  s tečnami, jejichž směrnice je vždy rovna dvěma a 

body 






 +++ 3π2
2

π
π;2

2

π
kk  s tečnami rovnoběžnými s osou x. Graf této funkce můžeme 

zobrazit například takto: 
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U funkcí, které obsahují goniometrické funkce a jsou periodické ( )3cossin 2 −+= xxy , 

nebo „pseudoperiodické“ ( )xxy tan7 += , je nutné vždy uvést nejprve celkový pohled na 
funkci a pak detail jedné periody. Tyto příklady z důvodu rozsahu neuvádím i když 
u obzvlášť nepříjemných inflexních bodů je použití MATLABu k výpočtu rovnic tečen téměř 
nezbytností. Pokud je navíc výraz s goniometrickou funkcí pod odmocninou, tak vychází 
velice pěkné grafy, které jsou nejen periodické, ale mají též úhlové body jako například 

funkce xy cos17 −⋅= .  
4.5 Logaritmus 

Jako ukázku bych zde uvedla například funkci: 2
9 ln

3
: x

x
yf += , jejíž nulový bod studující 

opět bez použití MATLABu neumí nalézt. Tato funkce má jeden nulový bod (průsečík s osou 
x) přibližně o souřadnicích ( )0;5066,2− , jedno lokální minimum v bodě o souřadnicích 

( ) 






 ≈−⋅+ 9810,22ln3ln22;
2

3
 a jeden inflexní bod ( )2197,33ln21;3 ≈+ . Funkce má též 

jednu asymptotu rovnoběžnou s osou y a to přímo osu y o rovnici 0=x , Graf této funkce lze 
zobrazit například takto: 

302



 
U funkce ( )1ln17 22 ++⋅+= xxxy  je nutné MATLAB použít k tomu, aby studující 

ověřili, že tato funkce má pouze jeden průsečík s osou x, který je zároveň průsečíkem 
s osou y, který je zároveň nulovým bodem funkce, zároveň počátkem soustavy souřadnic a 
žádné další průsečíky s osou x, ani nulové body, ani stacionární body, ani inflexní body 
funkce nemá. Její graf lze zobrazit například takto: 
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4.6 Exponenciální funkce 
Zde bych uvedla například funkci xxyf e7:10 −= , kde studující opět musí použít 

MATLAB k nalezení nulových bodů. Tato funkce má dva různé nulové body (průsečíky 
s osou x), které mají přibližně souřadnice 0)2;0,169(  a 0)4;(3,066 . Funkce má také 

průsečík s osou y o souřadnicích ( )1;0 −  a lokální maximum, které je zároveň maximem 

globálním a to v bodě ( )4621,6)17(ln7;9945,17ln ≈−≈ . Asymptoty bez směrnice ani se 
směrnicí funkce nemá. Její graf můžeme zobrazit například takto: 

 

 
4.7 Cyklometrické funkce 

Zde je opravdu mnoho zajímavých funkcí, které studujícím dělají velké problémy. Navíc 
funkce arccot x není v MATLABu definována tak, jako v matematice, a studující musí s touto 
skutečností počítat. Jako ukázku bych za všechny tyto zajímavé funkce, které mnohdy mají 
bod nespojitosti prvního druhu, dvě asymptoty se směrnicí atd., uvedla funkci 

( ) xxyf arctan7:11 ⋅−= , kde není problém stanovit nulové body, ale bod stacionární, protože 

první derivace je 
21

7
arctan

x

x
xy

+
−+=′  a je nutné použít například funkci fzero . Stacionární 

bod, který je nejen lokálním, ale i globálním minimem této funkce má přibližně souřadnice 

( )45,540–0;1,915 . Protože druhá derivace je 
22)1(

)17(2

x

x
y

+
+⋅=′′ , tak výpočet inflexního bodu 

je velice snadný, jeho souřadnice jsou 






 ≈⋅− 6013,1
7

1
arctan

7

50
;

7

1
. Tato funkce má také dvě 

různé asymptoty se směrnicí, které si studující opět velice lehce může zkontrolovat pomocí 
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MATLABu. Rovnice těchto asymptot jsou: ⇒−−= 1π
2

7

2

π
xy  02π72π =−−− yx  a 

02π72π1π
2

7

2

π =+−+⇒−+−= yxxy . Graf této funkce lze zobrazit například takto: 

 
Protože tečny v počátku soustavy souřadnic a v inflexním bodě splývají, tak je nutné tuto 

část zobrazit zvlášť.  
4.8 Další zajímavé funkce 

Do této kategorie by patřily všechny ostatní zajímavé funkce, které obsahují absolutní 
hodnotu, jsou různě definovány v různých částech definičního oboru, různě „kmitají“ atd. 
Také sem můžeme zařadit funkce, které vzniknou složením výše uvedených skupin, jako 

například funkce ( )21ln
7

1
arctan xxy +−= , která je zajímavá tím, že studující teprve při 

hledání nulových bodů funkce zjistí, že má nejen nulový bod v počátku soustavy souřadnic, 
ale i v bodě přibližně ( )04;240,623 . Jako alespoň jednoho zástupce zde uvedu funkci 

( )xxyf
1

12 7: += , u které studující musí použít MATLAB, aby dokázal, že funkce nemá 
žádný stacionární bod, ale hlavně musí tento program použít pro vyhledání inflexních bodů, 
protože druhá derivace této funkce je po částečných úpravách například rovna 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) 











+
+⋅++⋅++⋅−++⋅=′′

+

24

22227ln

7

7ln421321337ln7
e

xx

xxxxxxxx
y x

x

. Souřadnice 

bodů inflexních jsou přibližně ( )0832,0;2656,4−  a ( )0162,0;8985,0− . Tato funkce má dvě 
asymptoty rovnoběžné s osou y o rovnicích 077 =+⇒−= xx  a 0=x , jednu asymptotu 
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rovnoběžnou s osou x o rovnici 011 =−⇒= yy . Funkce má 
( )

0elim
7ln

0
=

+

→ −

x

x

x
 a má tedy 

infimum. Graf této funkce je možné zobrazit například takto: 

 
Opět je třeba zobrazit část kolem inflexních bodů až k počátku soustavy souřadnic, ve 

kterém samozřejmě tato funkce není definována, ale ve kterém funkce nabývá svého infima a 
tečna je rovnoběžná s osou x (je to část osy x) a má rovnici 0=y . Tato část grafu může 
vypadat například takto:  
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Samozřejmě, že bych mohla uvést ještě mnoho dalších příkladů, ale jako ilustrace toho, co 
naši studující v úloze „Průběh funkce“ mívají zadáno a s jakými problémy jim zde MATLAB 
pomáhá, si myslím, že je výčet dostačující. Samozřejmě, že každý studující má jinou funkci a 
ve studijní skupině, kde je maximálně 24 studujících, jsou rovnoměrně zastoupeny funkce 
z různých skupin tak, aby si studující mohli udělat představu o tom, jaké grafy lze získat 
skládáním známých elementárních funkcí.  
 
5 Integrální počet reálné funkce jedné reálné proměnné 

Teoretická i praktická část zůstává v rámci předmětu Matematika I prakticky beze změny, 
ale v Počítačových cvičeních z matematiky se praktická část rozšíří o grafické zobrazování 
nejen rovinných, ale i prostorových oblastí a kvadratických ploch. Každý studující se nejprve 
učí v MATLABu vyhledat a vhodně upravit příslušnou primitivní funkci reálné funkce jedné 
reálné proměnné, přičemž je na konkrétních ukázkách upozorněn na problémy, se kterými se 
zde může setkat. Pak se dozví, jak vypočítat určité integrály pomocí numerických metod a 
nakonec musí samostatně vyřešit jednu individuálně zadanou slovní úlohu na vyhledání 
primitivní funkce k ryze racionální lomené funkci, jejíž jmenovatel obsahuje polynom pátého 

stupně. Například je dána funkce zrychlení 
792 1408 165217522

996 4137 27731327
2345

234

−+−+−
+−+−

ttttt

tttt
 a 

studující musí nalézt funkci rychlosti. Musí tedy zadanou ryze racionální lomenou funkci 
rozložit na parciální zlomky a pak jednotlivé parciální zlomky integrovat. Nejprve tedy 
pomocí MATLABu musí nalézt reálné kořeny jmenovatele, napsat si formální rozklad a 
vyřešit soustavu pěti rovnic o pěti neznámých. Jestliže má příslušný rozklad 

( ) 72

32
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4

9
22 +−
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−
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tt
, tak integruje, čímž získá hledanou funkci rychlosti: 
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Nakonec má vypočítat s přesností na čtyři desetinná místa změnu rychlosti v časovém 

intervalu 0 až 0,5 sekundy. Má tedy vypočítat t
ttttt

tttt
d
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nebo, po rozkladu na parciální zlomky ( )
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22 72

32
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9
. Což lze například 

takto: 
quad('9./(x-4)-7./((x-8).*(x-8))-(2.*x+3)./(x.*x-2. *x+7)',0,0.5) 
ans = -1.5269 
Změna rychlosti v časovém intervalu 0 až 0,5 sekundy je tedy přibližně –1,526 9 příslušných 
jednotek rychlosti. 
 V jiné úloze musí vypočítat plochu fólie, kterou má samozřejmě každý studující jinou a 
kterou musí také zobrazit Jedno ze zadání vypadá například takto: 
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 V jiné úloze pak musí studující zobrazit zadanou kvadratickou plochu, kterou má opět 
každý úplně jinou. Například takto může zobrazit přímý (kolmý) trojosý jednodílný 
hyperboloid s přímkami prvního i druhého regulu: 
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6 Závěr 
 Zavedením Počítačových cvičení z matematiky došlo v předmětu Matematika I ke změnám, 
které lze rozdělit na změny v teoretické části (převážně přednášky) a v praktické části 
(převážně cvičení). V teoretické části došlo k tomu, že se již vůbec neopakuje analytická 
geometrie, zatímco ostatní témata se obsahově téměř nezměnila. Změnil se samozřejmě 
výklad. Při přednáškách se s výhodou používá jak audiovizuální technika, tak i počítač a 
prakticky žádný z přednášejících si již nedovede představit, že by, například kvadratické 
plochy, kreslil křídou na tabuli. V praktické části (ve cvičeních) došlo k tomu, že se již 
neprocvičují zdlouhavé a namáhavé výpočty, jako například řešení soustavy osmi lineárních 
rovnic a osmi neznámých, determinant šestého řádu atd., ale že je kladen mnohem větší důraz 
na praktické využití teoretických poznatků, což se hlavně odráží v úlohách, které se řeší 
v Počítačových cvičeních z matematiky. 
 Zavedením Počítačových cvičení z matematiky a hlavně díky tomu, že se zde studující 
seznamují s matematickým programem MATLAB včetně Math Symbolic Toolboxu, tak je 
možné nejen zařazovat slovní resp. prakticky zaměřené úlohy, ale i úlohy mnohem obtížnější, 
než tomu bylo dříve, což vyplývá například z výše uvedených ukázek funkcí, jejichž průběh 
studující vyšetřují. Všichni studující se seznamují s programem, který mohou dále využívat 
v praxi a který jim umožňuje nejen rychlou a snadnou kontrolu svých výpočtů, ale i výpočty, 
které by jinak nebyli schopni provést vůbec (kořeny polynomu vyššího než druhého stupně, 
řešení nelineárních rovnic atd.) a dokonce jim umožňuje příslušné výpočty prokládat 
názornými a přehlednými náčrtky, schématy, grafy atd.  
 Patřím ještě ke generaci, která se na základní škole učila počítat na logaritmickém pravítku, 
druhou a třetí odmocninu počítala ručně a hodnoty goniometrických funkcí vyhledávala 
v tabulkách. V současné době žáci i žákyně považují logaritmická pravítka za starožitnost, 
která patří do muzea, jak ručně nalézt druhou odmocninu umí málokdo, třetí téměř nikdo a 
vyhledat hodnotu některé goniometrické funkce například pro 7254137 ′′′°  v tabulkách by pro 
mnohé byl dost velký problém a navíc, kdybychom to po nich chtěli, tak by si mysleli, že to 
nemáme v hlavě v pořádku. Zatímco dříve si mohl kalkulačku dovolit jen málokdo, tak nyní 
naopak je výjimkou, když některý studující kalkulačku nemá. Všichni vyučující považují již 
za samozřejmost, že si v určitém věku žáci a žákyně pořídí kalkulačku a budou ji při výuce 
používat. Mohou tak zařazovat do výuky i úlohy, které by bez použití kalkulačky vedly 
k dosti složitým, nebo pracným, ale v každém případě zdlouhavým výpočtům. Snad všichni 
vyučující vyžadují rutinní znalost malé násobilky, ale znalost například druhým mocnin čísel 
od 10 do 20, to již každý nevyžaduje. Výjimečně se žáci a žákyně učí dělit čtyř a více 
místným číslem, nebo jak ručně nalézt druhou resp. třetí odmocninu.  
 A proč se o tom zde zmiňuji? Jsme totiž svědkem toho, že většina středoškoláků a 
středoškolaček již má doma počítač s internetem, což vyučujícím umožňuje předávat studijní 
materiály v elektronické podobě, zadávat úlohy e-mailem, informovat pomocí www stránek 
školy atd. Kdo počítač a internet nemá, tak je značně znevýhodněn a začíná být spíše 
výjimkou. Na vysoké škole již obrovské množství studujících používá notebook a začíná jej 
běžně nosit do školy a používat. Možná již brzy přijde doba, kdy téměř každý vyučující bude 
mít svůj vlastní notebook, ve kterém bude mít nainstalovaný nějaký matematický program 
jako je MATLAB, Maple, Mathematika, Derive atd., a že jej studující začnou běžně využívat 
při výuce a notebooky se stanou běžnou součástí výuky matematiky, jako se jí staly 
kalkulačky. Jistě budeme vyžadovat rutinní znalost jednoduchých derivací a primitivních 
funkcí, ale složitější výpočty již budou studující běžně provádět na počítačích. Skladba 
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zadávaných úloh pak ale bude diametrálně odlišná, protože již nebudeme prověřovat 
například znalost řešení soustavy čtyř lineárních rovnic o čtyřech neznámých, ale budeme 
zadávat slovní úlohy, kdy budou muset tuto soustavu sestavit sami studující a výpočet se 
stane již jen rutinní záležitostí výpočtu na počítači. 
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ŘEŠENÍ LOGICKÝCH ÚLOH

POMOCÍ POČÍTAČE

Radim Remeš, Ladislav Beránek, Anna Carbová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Abstrakt: Cílem příspěvku je představit jeden z možných způsobů řešení logických úloh po-
mocí programovacího nástroje Microsoft Visual Studio. Řešení bude demonstrováno na Ein-
steinově hádance, kde je třeba určit chybějící informace, které odvozujeme ze zadaných výroků.
K výhodám využití tohoto nástroje patří demonstrace mezipředmětového vztahu matematiky
a informatiky, tento software je vhodný i pro neprogramátory, a v neposlední řadě lze takto
zpestřit výuku.

Klíčová slova: Microsoft Visual Studio, výuka, logické úlohy, programování, jazyk C#

Computer aided solving of logic problems

Abstract: The aim of this paper is to introduce one of the possible ways how to solve logic
problems using Microsoft Visual Studio programming tool. The solution is demonstrated on the
Einstein’s puzzle where the missing information must be identified by deriving it from the given
statements. The benefits of using this tool include demonstration of integrating mathematics
and information technology, this software is also suitable for non-programmers, and last but not
least, can thus diversify teaching.

Key words: Microsoft Visual Studio, teaching, logic problems, programming, language C#

1 Úvod

V posledních deseti letech se v České republice projevuje velká snaha o propojení jednotlivých
vyučovaných předmětů v průřezu celého vzdělávacího systému. Projevuje se potřeba rozvíjet
schopnosti uplatnit vědomosti v praxi, řešit problémy a pracovat s informačními technologiemi
[7]. Ukazuje se, že takové spojení nevede ke zpomalení žáků při osvojování si učiva, ale naopak
přináší nové výzvy a možnosti uplatnění vědomostí v praxi [1]. Takový postup je ale pro vyu-
čující hlavně v počátečním stadiu velmi časově náročný, zejména při výběru materiálů a jejich
aplikaci při výuce [2]. Právě z tohoto důvodu je nezbytné se o nabyté znalosti a zkušenosti dělit.

Tento článek ukazuje využití programovacího nástroje Microsoft Visual Studio pro řešení
logických úloh při výuce matematiky. Využití programovacího nástroje pomáhá studentům pře-
hledně formulovat fakta zadané úlohy a následně provést kontrolu výsledků.
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2 Einsteinova hádanka

Velmi oblíbenou a známou logickou úlohou je Einsteinova hádanka. Autorství je někdy přisu-
zováno mladému Albertu Einsteinovi [8], jindy matematiku Charlesovi Lutwidgi Dodgsonovi
[4].

2.1 Zadání hádanky

Existují různé národní varianty zadání, v češtině je úloha popsána následovně [3]:

• Je 5 domů v 5 rozdílných barvách.

• V každém domě žije osoba rozdílné národnosti.

• Těchto 5 obyvatel pije svůj nápoj, kouří svoje cigarety a chová zvířata.

• Nikdo nepije to, co ostatní, nekouří, co ostatní a nechová to, co ostatní.

Zadání je doplněné o následující tipy:

1. Angličan žije v červeném domě.

2. Švéd chová psy.

3. Dán pije čaj.

4. Zelený dům je hned nalevo od bílého.

5. Obyvatel zeleného domu pije kávu.

6. Ten, co kouří Pall Mall, chová ptáky.

7. Obyvatel žlutého domu kouří Dunhill.

8. Ten, co žije ve středním domě, pije mléko.

9. Nor žije v prvním domě.

10. Ten, co kouří Blend, žije vedle toho, co chová kočky.

11. Ten, co chová koně, žije vedle toho, co kouří Dunhill.

12. Ten, co kouří Blue Master, pije pivo.

13. Němec kouří Prince.

14. Nor žije vedle modrého domu.

15. Ten, co kouří Blend, má souseda, který pije vodu.

Otázka zní: Kdo chová ryby?
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2.2 Způsoby řešení Einsteinovy hádanky

Výše uvedená logická úloha lze řešit různými způsoby. Někteří ji vyřeší zpaměti, další si vypo-
mohou tužkou a papírem, jiní použijí k vyřešení počítač a vhodný programovací jazyk pro řešení
úloh podobného typu, nejčastěji Prolog.

Dosud méně častým způsobem řešení je využití programovacího jazyka C#. Abychom si
programování zpříjemnili a také trochu zjednodušili, využijeme knihovnu pro matematické
programování a optimalizaci Microsoft Solver Foundation. Tuto knihovnu použijeme společně
s vývojovým prostředím Microsoft Visual C#. Jak vývojové prostředí Microsoft Visual C#, tak
i knihovna Microsoft Solver Foundation, jsou v edici express volně dostupné, lze je stáhnout
přímo ze stránek společnosti Microsoft [5, 6].

3 Řešení v jazyku C#

3.1 Vývojářské modely

Microsoft Solver Foundation nabízí v prostředí Microsoft Visual Studio tři vyvojářské modely
pro možné postupy řešení:

• Solver Foundation Services,

• Solver Foundation Solvers a

• Optimization Modeling Language.

Vývojářský model Solver Foundation Services (SFS) je vhodný pro začínající vývojáře, nebot’
požadovaný řešitel je vybírán automaticky, nebo pro případy, kdy je pro řešený model úlohy
potřeba využít více různých řešitelů.

Zatímco vývojářský model SFS nabízí určitou úroveň abstrakce od konkrétního způsobu
řešení, vývojářský model Solver Foundation Solvers již přistupuje ke konkrétním řešitelům
(např. řešitel pro lineární programování, kvadratické programování, celočíselné programování
nebo řešitel pro kvazinewtonovské metody) a je vhodnější pro pokročilejší vývojáře.

Optimization Modeling Language (OML) je algebraický modelovací jazyk, vyvinutý speci-
álně pro modelování a řešení úloh. Modelování pomocí jazyka OML nabízí oddělení zdrojového
kódu programu od popisu řešeného modelu. Jednak tímto dochází k zpřehlednění celého pro-
gramu, ale také lze kdykoliv později snadno upravovat a modifikovat řešený model úlohy, nebot’
tento může být popsán pomocí OML v samostatném souboru.

3.2 Solver Foundation Services

Pro demonstraci řešení zadané úlohy jsme vybrali vývojářský model Solver Foundation Servi-
ces. Vlastní tvorba modelu sestává ze tří fází:

• rozhodnutí (decision; ve zdrojovém kódu příkaz Model.AddDecision(Decision))

• omezení (constraint; ve zdrojovém kódu příkaz Model.AddConstraint(Constraint))

• cíl (goal; ve zdrojovém kódu příkaz Model.AddGoal(Maximize) nebo Model.AddGoal(
Minimize))
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Výpis 1 zobrazuje kostru celého programu v jazyku C#, na řádku s komentářem vlastní řešení
bude dále doplněna definice řešeného modelu.

Výpis 1: Kostra programu pomocí modelu SFS.
using System;
using Microsoft.SolverFoundation.Services;
namespace einsteinsPuzzle {

class Puzzle {
public void Solve() {

// vlastní řešení
}

}
class Program {

static void Main(string[] args) {
Puzzle puzzle = new Puzzle();
puzzle.Solve();

}
}

}

Tvorba objektu navrhovaného modelu je provedena vytvořením instance třídy Model v rám-
ci kontextu řešitelů vývojářského modelu SFS SolverContext. Současně je vytvořen objekt per-
son jako podmodel objektu hlavního modelu. Vše je zobrazeno na výpisu 2.

Výpis 2: Tvorba objektu modelu.
SolverContext context = SolverContext.GetContext();
Model rootModel = context.CreateModel();
Model person = rootModel.CreateSubModel("Person");

3.2.1 Rozhodnutí

Nyní musíme vytvořit domény a rozhodnutí. Domény budou definovat konkrétní barvy, jazyky,
zvířata, cigarety a nápoje. Dohromady tato pětice tvoří rozhodnutí, z kterých se budou výsledná
řešení hledat. Výpis 3 ukazuje tvorbu všech domén a rozhodnutí.

Výpis 3: Tvorba domén a rozhodnutí.
Domain colors = Domain.Enum("modrá", "zelená",

"bílá", "červená", "žlutá");
Decision color = new Decision(colors, "Color");
person.AddDecision(color);

Domain languages = Domain.Enum("Angličan",
"Nor", "Dán", "Švéd", "Němec");

Decision language = new Decision(languages, "Language");
person.AddDecision(language);

Domain animals = Domain.Enum("koně", "psi",
"ptáci", "kočky", "ryby");

Decision animal = new Decision(animals, "Animal");
person.AddDecision(animal);

314



Domain cigarettes = Domain.Enum("Blue Master",
"Prince", "Pall Mall", "Blend", "Dunhill");

Decision cigarette = new Decision(cigarettes,
"Cigarette");

person.AddDecision(cigarette);

Domain beverages = Domain.Enum("čaj", "mléko",
"voda", "pivo", "káva");

Decision beverage = new Decision(beverages,
"Beverage");

person.AddDecision(beverage);

3.2.2 Omezení

Implementace tipů ze zadání se aplikuje vytvořením omezení. Tímto nastavíme omezení vyplý-
vajicí z tipů 1 až 7, kromě tipu 4, který bude nastaven později, a dále pak tipy 12 a 13. Realizace
je zobrazena na výpisu 4.

Výpis 4: Nastavení omezení dle tipů 1 až 3, 5 až 7, 12 a 13.
person.AddConstraints("constraints",
Model.Implies(language == "Angličan",

color == "červená"), // 1
Model.Implies(language == "Švéd",

animal == "psi"), // 2
Model.Implies(language == "Dán",

beverage == "čaj"), // 3
Model.Implies(color == "zelená",

beverage == "káva"), // 5
Model.Implies(cigarette == "Pall Mall",

animal == "ptáci"), // 6
Model.Implies(color == "žlutá",

cigarette == "Dunhill"), // 7
Model.Implies(cigarette == "Blue Master",

beverage == "pivo"), // 12
Model.Implies(language == "Němec",

cigarette == "Prince")); // 13

Nyní je potřeba vytvořit objekty představující jednotlivé osoby prostřednictvím instancování
submodelu objektu person. Pro snadnější nastavení dalších omezení budou jednotlivé objekty
realizovány jako pole (výpis 5).

Výpis 5: Vytvoření jednotlivých osob jako instance objektu person.
SubmodelInstance[] persons = new SubmodelInstance[5];
for (int i = 0; i < 5; i++)

persons[i] = person.CreateInstance("person" + i);

Dalším omezením, které je nutné nastavit, bude zajištění, že každá osoba nepije to, co pijí
ostatní, nekouří, co kouří ostatní a nechová zvíře, které chová někdo z ostatních. Současně jsme
uplatnili tipy 8 a 9, částečně také tip 4 (zelený dům nemůže být posledním vpravo). Vše vidíme
na výpisu 6.
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Výpis 6: Omezení zabraňující duplicitě pro jednotlivé osoby.
rootModel.AddConstraints("constraints",
Model.AllDifferent(persons[0][language],

persons[1][language], persons[2][language],
persons[3][language], persons[4][language]),

Model.AllDifferent(persons[0][color],
persons[1][color], persons[2][color],
persons[3][color], persons[4][color]),

Model.AllDifferent(persons[0][cigarette],
persons[1][cigarette], persons[2][cigarette],
persons[3][cigarette], persons[4][cigarette]),

Model.AllDifferent(persons[0][animal],
persons[1][animal], persons[2][animal],
persons[3][animal], persons[4][animal]),

Model.AllDifferent(persons[0][beverage],
persons[1][beverage], persons[2][beverage],
persons[3][beverage], persons[4][beverage]),

persons[0][language] == "Nor", // 9
persons[2][beverage] == "mléko", // 8
persons[4][color] != "zelená" // 4*
);

Nakonec doplníme tip 4 jako poslední omezení. Protože může být zeleným domem který-
koliv z prvních čtyř, musíme doplnit všechna čtyři omezení, jak zobrazuje výpis 7.

Výpis 7: Nastavení omezení pro zelený dům nalevo od bílého (tip 4).
for (int i = 0; i < 4; i++) // 4

rootModel.AddConstraint("zelenáBílá" + i,
Model.Implies(persons[i][color] == "zelená"
persons[i + 1][color] == "bílá"));

3.2.3 Cíl a řešení

Posledním krokem by bylo nastavení cíle (goal), hledají se tak např. maxima či minima, což
v naší úloze nemá smysl.

Na závěr stačí doplnit kód pro zahájení řešení a sledování výsledků pomocí reportů, jak je
zobrazeno na výpisu 8.

Výpis 8: Zahájení výpočtu a sledování řešení.
Solution solution = context.Solve(

new ConstraintProgrammingDirective());
Report report = null;
while (solution.Quality != SolverQuality.Infeasible) {

report = solution.GetReport();
Console.WriteLine(report);
solution.GetNext();

}

Po spuštění programu se zobrazí výsledná zpráva o výpočtu společně s nalezeným řešením
(výpis 9).
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Výpis 9: Zpráva s výsledkem řešení.

===Solver Foundation Service Report===
Date: 2.11.2011 19:23:23
Version: Microsoft Solver Foundation 3.0.1.10599 Enterprise Edition
Model Name: DefaultModel
Capabilities Applied: CP
Solve Time (ms): 51
Total Time (ms): 171
Solve Completion Status: Feasible
Solver Selected: Microsoft.SolverFoundation.Solvers.ConstraintSystem
Directives:
CSP(TimeLimit = -1, MaximumGoalCount = -1, Arithmetic = Default,

Algorithm = Default, VariableSelection = Default,
ValueSelection = Default, MoveSelection = Default,
RestartEnabled = False, PrecisionDecimals = 2)

Algorithm: TreeSearch
Variable Selection: DomainOverWeightedDegree
Value Selection: ForwardOrder
Move Selection: Any
Backtrack Count: 2
===Solution Details===
Goals:
Decisions:
person0.Language: Nor
person0.Color: žlutá
person0.Animal: kočky
person0.Cigarette: Dunhill
person0.Beverage: voda
person1.Language: Dán
person1.Color: modrá
person1.Animal: koně
person1.Cigarette: Blend
person1.Beverage: čaj
person2.Language: Angličan
person2.Color: červená
person2.Animal: ptáci
person2.Cigarette: Pall Mall
person2.Beverage: mléko
person3.Language: Němec
person3.Color: zelená
person3.Animal: ryby
person3.Cigarette: Prince
person3.Beverage: káva
person4.Language: Švéd
person4.Color: bílá
person4.Animal: psi
person4.Cigarette: Blue Master
person4.Beverage: pivo
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4 Závěr

Snadno již můžeme odpovědět na otázku zadanou v úloze, počítač nám nalezl řešení, ryby
chová Němec.

Článek ukázal využití programovacího nástroje Microsoft Visual C# s knihovnou Microsoft
Solver Foundation pro řešení logických úloh. Řešení podobných typů úloh pomocí programova-
cího nástroje je vhodné pro demonstraci alternativního postupu, který je pro studenty zajímavým
rozšířením standardní výuky.
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INTERNET A JEHO VLIV NA VÝUKU MATEMATIKY 
 

Jarmila Robová 

MFF UK Praha 

 
Abstrakt:  Příspěvek je věnován využívání internetu ve výuce středoškolské matematiky. 
Pozornost je věnována různým způsobům práce s webovými stránkami včetně jejich 
používání v domácí přípravě. Jsou uvedeny ukázky využití při procvičení a upevnění učiva 
i prověřování znalostí a dovedností žáků. Součástí příspěvku je informace o připravovaném 
portálu středoškolské matematiky.  
 
Klí čová slova: internet, výuka, středoškolská matematika 
 
 

Internet and its influence on mathematics teaching 
 

Abstract: The paper deals with the use of the Internet in high school mathematics. Attention 
is devoted to different ways of working with web pages, including their use in home 
preparation. They are given illustrations of use in practicing and strengthening curriculum 
including examination of student knowledge and skills. Part of the paper is information on the 
upcoming high school portal of mathematics. 
 
Key words: internet, teaching, high school mathematics 
 
Úvod 

Stále širší využívání moderních technologií včetně internetu rozděluje učitelskou veřejnost 
z hlediska chápání výhod a nevýhod, které tyto technologie do škol přinášejí, do dvou 
základních skupin. První skupinu tvoří nadšení zastánci, druhou pak odpůrci, přičemž každá 
z těchto skupin přináší do diskuze své argumenty. Pokud učitel přistupuje ke své práci 
zodpovědně a vyzkouší si využití moderních technologií ve svých hodinách, po určité době 
pravděpodobně dospěje k závěru, že tyto technologie samy o sobě nezajistí lepší výsledky 
vyučovacího procesu, ale ani jejich automatické zhoršení. Informovanému učiteli však 
moderní technologie mohou poskytnout další možnosti, jak žáky zaujmout a motivovat, jak 
zvýšit názornost výuky a jak zařazovat do výuky matematiky vyučovací metody založené na 
konstruktivismu či heuristickém přístupu.  

Situace je o to složitější, že významnou roli při hodnocení přínosu internetu hraje 
i učitelova osobnost včetně jeho postoje k technologiím, dále celkové klima a vybavenost 
třídy, resp. školy, a řada dalších okolností. To, zda a kdy zařadit materiály dostupné na 
internetu do vyučovací hodiny, také souvisí s matematickou podstatou probírané látky, neboť 
v některých tématech lze nalézt řadu kvalitních webových zdrojů, v jiných nikoliv.  

Pokud se učitel rozhodne pracovat ve svých hodinách matematiky s webovými materiály, 
měl by si být vědom nejen možných pozitivních jevů, které tím do výuky vnáší, ale také 
určitých omezení a rizik, spojených s jejich používáním. 
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Vliv internetu na vědomosti, dovednosti a postoje žáků 
V současné době je k dispozici jen málo výzkumů věnovaných vlivu internetu na 

vědomosti a dovednosti z matematiky u žáků středních škol. Převážná část výzkumných prací 
je zaměřena na studenty vysokých škol různých oborů, kde využívání online kurzů má delší 
tradici.  

K prvním výzkumům patří studie Wegner et al. (1999). Tato dvousemestrální studie 
srovnávala postoje k výuce a výkon studentů-učitelů z praxe v klasickém prezenčním a online 
distančním vzdělávání. Závěrečný test neprokázal významné rozdíly mezi skupinami. 
Studenti, kteří absolvovali online kurz, hodnotili výuku pozitivně, avšak stěžovali si na 
nedostatek kontaktu s vyučujícími a technické nedostatky. Některé další výzkumy zaměřené 
na fyziku, finanční matematiku či právo zjistily rozdíly ve výsledcích testů ve prospěch 
studentů, kteří absolvovali výuku s podporou online materiálů (Hill et al., 2004).  

K novějším výzkumům zaměřeným na výuku matematiky s podporou internetu patří 
celoroční výzkum na několika německých nižších středních školách (Graff et al., 2008). Žáci 
ve věku 12–15 let, kteří měli problémy s aritmetickými operacemi, absolvovali speciální 
online „doučovací“ program, v němž řešili úkoly se stupňovanou obtížností v rozsahu dvě 
vyučovací hodiny týdně. V ostatních hodinách pracovali žáci klasickým způsobem jako 
kontrolní skupina. Po vyhodnocení online testu byl pro každého žáka vygenerován 
individuální studijní plán. Žáci kontrolní skupiny pracovali se stejnými učebnicemi, avšak bez 
online podpory. V závěrečném testu na konci školního roku dosáhli žáci experimentální 
skupiny výrazně lepších výsledků. Otázkou však zůstává, zda jejich lepší výkon nebyl 
ovlivněn diferencovanou formou „doučování“, která vycházela ze zjištěných konkrétních 
nedostatků v dovednostech žáka.  

Další výzkum vlivu online materiálů na výuku matematiky (diferenciální rovnice, 
statistika v úvodním matematickém kurzu pro biology) byl realizován na univerzitě v Lyonu 
během jednoho akademického roku (Macedo-Rouet et al., 2009). Tři skupiny mohly 
v týdenních testech používat materiály k přednáškám a cvičením. První skupina používala 
pouze tištěné materiály, druhá pracovala s materiály v online prostředí, třetí skupina také 
s online materiály, které ale byly lépe strukturovány. Do výzkumu byla zařazena ještě 
kontrolní skupina, která nepoužívala při testech žádné externí zdroje. Jak se dalo očekávat, 
nejhorších výsledků dosáhla kontrolní skupina. Avšak první skupina pracující s tištěnými 
materiály dosáhla lepších výsledků než skupiny, které používaly online materiály. Autoři 
výzkumu zdůvodňovali tyto horší výsledky také tím, že studenti pracující s online materiály si 
v dotazníku stěžovali na únavu při čtení online materiálů.  

Uvedené výzkumy dokládají, jak je situace z hlediska vlivu internetu na vědomosti 
a dovednosti žáků nejednoznačná. Je zřejmé, že důležitou roli také hraje učitel a jeho 
vyučovací metody. 

 
Portál středoškolské matematiky 

Jak již bylo uvedeno, kvalitních internetových zdrojů pro výuku matematiky je stále 
nedostatek. Z tohoto důvodu začal od roku 2001 na MFF UK v Praze postupně vznikat soubor 
webových výukových materiálů určených pro středoškolskou matematiku. Na jeho tvorbě se 
podílejí studenti-budoucí učitelé matematiky v rámci svých seminárních, bakalářských 
a diplomových prací. Materiály jsou zveřejňovány na stránkách katedry didaktiky matematiky 
na adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php. 
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Důležitou součástí přípravy nových webových stránek je vyhledávání již existujících 
materiálů věnovaných středoškolským matematickým tématům v českém, slovenském 
i anglickém jazyce a jejich hodnocení z pohledu potřeb středoškolské výuky. Zkušenosti 
získané v průběhu let potvrdily, že vhodných a přitom komplexně pojatých internetových 
zdrojů je stále málo. Vytvářené webové stránky jsou koncipovány jako doplňkový výukový 
materiál k současným středoškolským učebnicím matematiky pro gymnázia, které vydává 
nakladatelství Prometheus.  

V současné době je k dispozici sedmnáct témat (např. základy logiky, elementární funkce 
a jejich vlastnosti, goniometrie, posloupnosti a řady, konstrukční úlohy v rovině, analytická 
geometrie, komplexní čísla, kombinatorika) a další se připravují. Kromě standardního učiva 
obsahují stránky také rozšiřující témata, která jsou vhodná pro výuku v matematickém 
semináři. 

Připravovaný portál webových materiálů má sloužit jako moderní výuková pomůcka 
tvořená webovými stránkami, které jsou kvalitní jak po stránce matematické, tak i didaktické. 
Cílem je vytvářet výukové materiály, které 

• využívají přínos moderních technologií, tj. obsahují dynamické a interaktivní prvky, 
• podporují aktivní a samostatnou činnost žáků, 
• umožňují upevnění a procvičení látky, 
• poskytují žákům zpětnou vazbu, 
• umožňují prověřování vědomostí žáků včetně jejich hodnocení. 

V následujících částech příspěvku se zaměříme na přínos internetu v oblasti samostatné práce 
žáků a prověřování jejich vědomostí. Uvedené ukázky jsou ze souboru výukových webových 
materiálů, které jsou základem budoucího portálu. 

 
Procvičení a upevnění učiva v prostředí webových stránek 

Procvičení a upevnění učiva je v tištěných učebnicích realizováno převážně formou řešení 
vzorových příkladů a neřešených úloh. Tato forma je používána i ve výukových materiálech 
dostupných na internetu, kdy po výkladu, resp. připomenutí, pojmu jsou zařazeny tématicky 
navazující příklady a úlohy.  

K základním formám podporující upevnění učiva v prostředí internetu patří bezprostřední 
dostupnost informace, která se v příkladu používá, resp. procvičuje. Pomocí hypertextového 
odkazu žák zobrazí definici či vysvětlení daného pojmu (obr. 1).  

 

 
Obr. 1: Hypertextové odkazy na pojmy kružnice opsaná a osy stran 

 
Další formou je postupné krokování řešení příkladu nebo úlohy. Jedná se o rozdělení 

postupu do dílčích kroků, přičemž se každý krok zobrazí až po jeho vyžádání zvolením 
příslušné ikony. Žák se tak může rozhodnout, zda úkol vyřeší samostatně, nebo zda použije 
krok jako návod k dalšímu postupu. Následující obrázek je ukázkou krokování přípravné 
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úlohy v tématu exponenciální a logaritmické rovnice. V levé části je zobrazeno zadání úlohy 
na webové stránce; ikona žárovky slouží pro postupné poskytování nápovědy a ikona listiny 
zobrazí celý postup najednou. V pravé části je zachyceno řešení stejné úlohy s prvními dvěma 
kroky; volba ikony s košem způsobí skrytí řešení (obr. 2). V této úloze je krokování 
koncipováno tak, že žák vidí i předchozí kroky řešení. Použitá forma krokování souvisí 
s matematickým tématem a také typem úlohy. Zde se jedná o procvičení základních úprav 
výrazu s logaritmy, při řešení je použit pouze symbolický zápis. Interpretace a pochopení 
postupu se odehrává v mysli žáka, a proto není vhodné, aby neviděl jednotlivé kroky. 

 

 
Obr. 2: Zadání a krokování řešení úlohy s možností zobrazení celého postupu 

 
V některých úkolech, kde to umožňuje matematická podstata problému a kde je to 

didakticky vhodné, je žákovi k dispozici nápověda k dalšímu kroku. Podobně jako krokování 
i nápověda se nezobrazuje automaticky, ale až po přiblížení ukazovátka myši k příslušné 
ikoně. Nápověda slouží pro připomenutí poznatků a postupů, které se v danou chvíli využívají 
a které vedou k vyřešení problému. Hlavním cílem poskytnutí nápovědy je však podpora 
aktivní a samostatné práce žáka. V případě, že nápověda žákovi postačí, nemusí zobrazit další 
krok a úkol dořeší samostatně. Na obr. 3 je zobrazena nápověda k určení absolutní hodnoty 
komplexního čísla v úkolu b).  

 

 
Obr. 3: Zobrazená nápověda při řešení příkladu v tématu komplexní čísla 

Prostředí webových stránek umožňuje, aby jednotlivé kroky řešení úkolu neobsahovaly 
jen slovní či symbolické informace, ale i názorné obrázky. Obrazové ilustrace kroků jsou 
vhodné především v geometrických úlohách. Při řešení konstrukčních úloh tak dochází 
k důležitému propojení teoretického zdůvodnění postupu a konstrukčního řešení, neboť každý 
krok je doprovázen odpovídající změnou v rysu.  
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Kromě statických obrázků může být při procvičení a upevnění učiva použita také 
dynamická ilustrace, tj. aplet. Dynamické atributy ilustrace se využívají při řešení úloh 
obsahující parametry v zadání, neboť umožňují vizualizovat diskuzi podmínek existence 
a počtu řešení. Typickým příkladem takového použití jsou aplety s krokováním řešení 
konstrukční úlohy (obr. 4).  
 

 

Obr. 4: Dvě situace řešení konstrukční úlohy zachycené v apletu vytvořeném pomocí programu GeoGebra 

Procvičování a upevnění učiva souvisí s dalšími jevy, a to s vyhledáváním pomoci 
v průběhu žákova učení. Vyhledávání pomoci při řešení úkolů je v prostředí uvedených 
webových stránek realizováno formou hypertextových odkazů (obr. 1) a volně dostupné 
nápovědy, která se žákovi zobrazí až po vyžádání, včetně krokování řešení (obr. 2 a 3). Je 
zřejmé, že elektronické poskytování pomoci nedokáže citliv ě reagovat na to, jaký typ pomoci 
v daný okamžik žák potřebuje (Sak et al., 2007, s. 201), současně nelze zabránit tomu, aby 
žák pomoc nevyužil i v případě, kdy přistupuje k zadanému úkolu pasivně, tj. chce získat 
řešení problému bez námahy. K výhodám patří relativně vysoká četnost poskytování pomoci 
na webových stránkách i její forma, která ponechává žákovi jistou volnost v dalším postupu.  

 
Prověřování znalostí a dovedností žáků v prostředí webových stránek 

Didaktické testy na internetu mívají různý charakter. Převážně se jedná o testy určené 
k průběžnému nebo výslednému hodnocení žáka. Z hlediska interpretace výsledků jde 
o ověřující testy, jejichž cílem je ověřit, zda si žák osvojil podstatné znalosti a dovednosti. 
I když někteří učitelé matematiky považují testy s pouze uzavřenými úlohami za nevhodné 
(jednoduchost zadaných problémů, možnost uhodnutí odpovědi aj.), vyskytuje se tento typ na 
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internetu nejčastěji. To, že test obsahuje uzavřené položky, však nemusí snižovat jeho kvalitu 
a náročnost, neboť záleží na výběru a formulaci matematického problému (Zhouf, 2010).  

K nejčastěji používaným typům uzavřených testových úloh na internetu patří úlohy 
s nabízenou odpovědí, ve které žák volí ze dvou a více alternativ. Tato skutečnost souvisí 
s technickými podmínkami testování v tomto prostředí, kdy jiné možnosti odpovědí, a to 
zejména otevřené otázky se širokou odpovědí, jsou náročné na identifikaci a tím i na 
vyhodnocení.  

V porovnání s klasickými „papírovými“ testy umožňuje prostředí internetu, obdobně jako 
počítačový program, realizovat testy bez omezení na vyhrazený prostor a s důrazem na jejich 
interaktivní charakter. K hlavním přínosům testování znalostí v prostředí internetu patří 
následující jevy: 

• poskytování bezprostřední zpětné vazby, 
• vysvětlení chyby,  
• zdůvodnění správné odpovědi. 

Poskytování bezprostřední zpětné vazby snižuje nebezpečí fixace chyby žáka. Z hlediska 
osvojování a upevňování poznatků je důležitá reakce včetně její dostupnosti. Bezprostřední 
zpětnou vazbou se zde rozumí nejen okamžitá reakce na každou odpověď žáka v testu, ale 
i reakce po zodpovězení všech otázek.  

Na obr. 5 je zadání a okamžité vyhodnocení uzavřené úlohy v testu v tématu lineární 
funkce. Jedná se o průběžný test na webových stránkách věnovaných elementárním funkcím 
a jejich vlastnostem. Test je konstruován tak, že žák dostane vždy jednu otázku, teprve po 
jejím zodpovězení se mu zpřístupní tlačítko Další příklad. Test obsahuje pouze uzavřené 
úkoly, ale možnost tipování správné odpovědi je snížena větším počtem alternativ; v tomto 
testu se jedná o šest nabídek, z nichž právě jedna je správná. V horní části okna je uveden 
počet správných odpovědí. 

 

 

Obr. 5: Uzavřená testová úloha s okamžitou zpětnou vazbou 

Kromě bezprostřední odezvy typu správně-nesprávně mohou nabízet testy ve zpětné vazbě 
další informace. Z hlediska vytváření adekvátních představ a pojmů je důležité vysvětlení 
chyby, které je součástí reakce na žákovu volbu (obr. 6).   
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Obr. 6: Uzavřená testová úloha s vysvětlením chyby 

Na obr. 6 je součástí reakce nejen vysvětlení, proč je odpověď nesprávná, ale také dynamický 
prvek-aplet, který názorně demonstruje pomocí vertikálního testu grafickou reprezentaci 
definice funkce. 

Rozšíření zpětné vazby o důležité informace, které podporují poznání žáka, lze využít také 
k zdůvodnění správné odpovědi. V takovém případě zpětná vazba přispívá k upevnění učiva, 
a to zejména tehdy, kdy si žák nebyl odpovědí jist. Na obr. 7 je úkol z testu na stránkách 
věnovaných planimetrii. Jde o závěrečný test s uzavřenými úlohami, kde žák volí právě jednu 
správnou variantu ze čtyř nabízených. V případě správné odpovědi se příslušný řádek vyznačí 
zelenou barvou a pod variantami odpovědí se objeví zdůvodnění včetně tlačítka pro další 
úkol.  

 

 

Obr. 7: Uzavřená testová úloha se zvolenou správnou odpovědí a jejím zdůvodněním  
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Použití vysvětlení chyby či správné odpovědi souvisí s věcným obsahem a formou úlohy. 
Pokud se jedná o úkol, k jehož vyřešení provádí žák několik na sebe navazujících kroků, je 
obtížné chybu identifikovat. V takovém případě se uvádí jen správná odpověď. 

K dalším výhodám webového prostředí patří skutečnost, že umožňují zařazovat testy 
s úlohami náročnými na prostor. Jedná se o takové typy uzavřených úloh, ve kterých jsou 
zadání i alternativy dány formou obrázků; typickým představitelem jsou konstrukční úlohy 
(obr. 8, jednotlivé alternativy-obrázky jsou v ilustraci zmenšeny). 
 

 

Obr. 8: Testová otázka na porozumění symbolickému zápisu konstrukce 

Součástí zpětné vazby testů na webových stránkách je hodnocení výkonu žáka. Vzhledem 
k doplňkovému charakteru obsahuje soubor materiálů jen průběžné ověřovací testy, které jsou 
uživateli volně dostupné. Proto má hodnocení výkonu žáka rámcový charakter. Nejvíce 
používanou formou je bodové, resp. procentuální, ohodnocení, které je doprovázeno slovním 
hodnocením. Pokud se žák v testu dopustí více chyb, je součástí hodnocení také odkaz na 
zopakování konkrétního učiva. Vytvořené testy neobsahují databáze, ve kterých by se 
průběžně ukládal výkon žáka, a proto je v nich používána formativní podoba hodnocení; 
cílem hodnocení je tedy podpora dalšího učení žáka a poskytování zpětné vazby. 
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Závěr 
Výsledky výzkumů vlivu technologií na výuku matematiky i zkušenosti z reálné výuky 

ukazují, že bychom neměli od integrace technologií očekávat automatické zlepšení učení 
i vyučování matematice. V porovnání s tištěnými výukovými materiály spočívá přínos 
kvalitních online zdrojů především ve vyšší názornosti předkládaného učiva. Tato názornost 
je dána vizualizací matematických objektů a vztahů, která je často realizována formou apletů. 
Dynamické prvky na webových stránkách, ať už jsou to aplety, hypertextové odkazy, 
krokování řešení, přispívají nejen k aktivizaci žáků, ale také poskytují zpětnou vazbu, a tím 
podporují proces jejich učení. 

Pro uplatnění přínosu technologií však nestačí tyto technologie jen integrovat do výuky, 
ale je nutné zvážit také úpravu vyučovacích metod včetně obsahu kurikula. 

Tento článek vznikl za podpory rozvojového projektu MŠMT č. 14/9 Zvyšování kvality studia 
na MFF UK, dílčí části Homo Mathematicus. 
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PROGRAM MATHEMATICA VO VYUČOVANÍ 
PRAVDEPODOBNOSTI A ŠTATISTIKY 

 
Rybanský Ľubomír, Kóšová Mária 

Katedra matematiky FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Abstrakt: V článku sa orientujeme na zefektívnenie vzdelávacieho procesu študentov 
strednej školy v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky prostredníctvom počítača. Zameriavame 
sa na využitie programu Mathematica vo vyučovaní matematiky, ktorý umožňuje pre 
študentov na prvý pohľad nepredstaviteľné náhodné procesy simulovať, a tým pochopiť 
pojem náhodný jav. Rovnako tak poukážeme na nenáročnosť a širokú využiteľnosť tohto 
programu vo vyučovaní matematiky. 
 
Kľúčové slová: program Mathematica, pravdepodobnosť, štatistika 
 

Program Mathematica in teaching of probability and statistics 
 

Abstract: In the article, we deal with on increasing the efficiency of teaching process of 
students at secondary schools in the topical unit Combinatorics, probability and statistics with 
the use of computer. We focus on the use of program Mathematica in mathematics teaching 
which enables students to simulate inconceivable random processes and, thus, understand the 
notion of a random event. Similarly, we want to aim at the undemandingness and wide 
usability of this program in mathematics teaching. 
 
Key words: program Mathematica, probability, statistics 
 
1 Úvod 
 Výsledky mnohých medzinárodných meraní ukazujú, že žiaci majú najhoršie 
vedomosti práve v  oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Viaceré štúdie tiež 
konštatujú (na Slovensku napríklad Knejpová [1]), že medzi učiteľmi je najmenej obľúbené 
vyučovanie práve tohto tematického celku.  

Jedným z dôvodov by mohlo byť to, že vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na 
stredných školách je veľa abstrakcie, až priveľký dôraz sa kladie na formalizmus. Od žiakov 
sa pri riešení úloh z pravdepodobnosti často vyžaduje riešenie pomocou vzorca. Mnohokrát 
však žiaci nerozumejú tomu, čo sa za použitými vzorcami skrýva, nevedia vysvetliť, čo 
znamená veta „Pravdepodobnosť javu je 1/2“. Rovnako sa pri vyučovaní a riešení úloh stráca 
pojem náhoda a tiež predstava o tom, akú úlohu náhoda v pravdepodobnosti nastania javu 
zohráva. 

Keď chceme žiakov „presvedčiť“ o tom, že rub a líce pri hode mincou padajú 
s rovnakou pravdepodobnosťou, tak ich môžeme nechať veľakrát hod mincou opakovať. Tu 
však narážame na časovú náročnosť uskutočnenia pokusu a často i na nezáujem žiakov. 
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V tejto situácii je potrebné rýchlo a presvedčivo ukázať, že to tak je. Neoceniteľnou 
pomôckou sa stáva počítač a vhodný program, ktorý by nám umožnil nielen rýchlo generovať 
výsledky náhodného javu, ale tieto aj vhodne znázorniť. V súčasnosti sú k dispozícii mnohé 
aplety rôznych úloh, ktoré sa v rámci vyučovania pravdepodobnosti riešia. Ich nevýhodou (ak 
nie sme sami tvorcami týchto apletov) je, že sa žiaci môžu zaujímať aj o také skutočnosti, na 
ktoré nám už vytvorený aplet odpoveď neposkytne. V tomto článku chceme naznačiť, ako je 
možné pomocou vhodného programu (v našom prípade je to program Mathematica) rýchlo 
a jednoducho nielen riešiť úlohy, ale hlavne ukázať žiakom náhodu „v akcii“ a podnietiť ich 
k ďalšiemu skúmaniu zákonitostí náhody. 
 
2  Program Mathematica 
 Na úvod by sme chceli poznamenať, že napriek tomu, že sme sa rozhodli použiť 
program Mathematica, tak netvrdíme, že práve tento program je jediný vhodný pri vyučovaní 
stochastiky. 

Vzhľadom k tomu, že sa zaoberáme vyučovaním stochastiky, je veľkou prednosťou 
programu možnosť generovať náhodné čísla z rôznych pravdepodobnostných rozdelení 
(normálne, rovnomerné, binomické a iné), prípadne generovať náhodný výber prvkov z danej 
množiny, náhodné permutácie a iné. 

Ďalšou výhodou je široká paleta preddefinovaných funkcií, čo znižuje programátorské 
požiadavky na používateľa. K efektívnemu používaniu tohto programu tak postačujú aj 
základné znalosti programovania. Tento fakt je veľmi dôležitý z toho dôvodu, že používateľ 
(v tomto prípade učiteľ) si je nielen schopný si úlohu vopred pripraviť, ale aj pohotovo 
reagovať na prípadné žiacke otázky typu: „Ako by sa zmenil výsledok, keby...?“. 
V neposlednom rade je nespornou výhodou možnosť vygenerované hodnoty znázorniť 
graficky, čo značne uľahčuje interpretáciu výsledkov. 
 
3 Príklady 

Ako by bolo možné nielen riešiť rôzne problémy zo stochastiky, ale i vysvetľovať 
dôležité pojmy a poznatky z tejto oblasti, ktoré by mali ovládať žiaci na strednej škole, 
prípadne sa dopracovať i k náročnejším pojmom sa pokúsime ukázať na dvoch klasických 
príkladoch. Našim cieľom nie je na tomto mieste riešiť tieto príklady, ale ukázať ako by mohli 
byť riešené s využitím programu Mathematica. 

 
Príklad 1. Predpokladajme, že pravdepodobnosť narodenia chlapca a dievčaťa je 

rovnaká (p = q = ½). 
• Aká je pravdepodobnosť, že v štvordetnej rodine bude práve jeden 

chlapec? 
• Nájdite rozdelenie pravdepodobnosti počtu chlapcov v štvordetnej rodine. 

 
Veľmi často sa pri zadaní takejto úlohy stáva, že žiaci, ak poznajú nejakú štvordetnú 

rodinu, tak povedia, že sú v nej napríklad práve traja chlapci, či práve jeden chlapec. V tejto 
chvíli sa snaží učiteľ žiakov skôr utíšiť a smerovať ich k riešeniu úlohy, čo je v istom zmysle 
chyba. Vhodné by bolo, ukázať žiakom, že ich osobná skúsenosť je ekvivalentná výsledku 
náhodného javu, ktorého výsledky je možné generovať na počítači, tak ako je to v dvoch 
nasledujúcich výstupoch nasledujúcich . 
 

330



 
V prvom prípade sme výsledok náhodného javu – počet chlapcov v štvordetnej rodine nechali 
vygenerovať raz a v druhom prípade desaťkrát. Vidíme, že najčastejšie sa v štvordetných 
rodinách vyskytujú dvaja chlapci (4 prípady), jeden chlapec (3 prípady), ale v žiadnej nie sú 
iba dievčatá. Toto je práve výsledok, ku ktorému môžeme dôjsť, ak žiaci spoja informácie, 
ktoré sú im dostupné. Môžu nastať pochybnosti zo strany študentov, či sa chlapci a dievčatá 
skutočne rodia s rovnakou pravdepodobnosťou. Treba ich presvedčiť! Napríklad tak, že si 
vygenerujeme tri (alebo aj viac) desaťprvkových skupín štvordetných rodín a pozrieme sa na 
správanie sa počtu chlapcov v nich. 
 

 
Na tomto mieste sa ukazuje, že iba vypisovanie počtu chlapcov je málo prehľadné 
a formulovanie záverov problematické, preto treba pristúpiť ku grafickému znázorneniu 
údajov.  
 
Na obrázku 1 sú histogramy relatívnej početnosti počtu narodených chlapcov v desiatich 
štvordetných rodinách. 
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Obrázok 1 Histogramy 

 
Z týchto troch histogramov vieme povedať, že pri malej vzorke (10 rodín) je síce ťažké 
formulovať jednoznačný záver o tom, aký počet chlapcov v štvordetnej rodine je 
najpravdepodobnejší, ale z grafov sa už dá vytušiť, že sú to asi 2 chlapci. Z malej vzorky 
vyplýva, že relatívne početnosti hodnôt skúmanej náhodnej premennej sú značne rozptýlené.  
 
Na obrázku 2 sú histogramy relatívnej početnosti počtu narodených chlapcov v sto 
štvordetných rodinách. Tu už vidieť, že rozptýlenosť relatívnych početností nie je taká veľká 
ako v predchádzajúcich prípadoch a taktiež, že najčastejšie sa v štvordetných rodinách 
vyskytujú práve dvaja chlapci. 
 

 
Obrázok 2 Histogramy 

 
Na obrázku 3 sú histogramy relatívnej početnosti počtu narodených chlapcov v desať, sto, 
tisíc a desaťtisíc náhodne vygenerovaných štvordetných rodinách. 
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Obrázok 3 Histogramy 

 
Po zhliadnutí takejto série histogramov je už ľahké vysvetliť (pre učiteľa) a pochopiť (pre 
žiaka), čo znamená, že pravdepodobnosť narodenia práve dvoch chlapcov v štvordetnej 
rodine je 0,375.  
 

Príklad 2. Bod sa môže posúvať smerom nahor alebo nadol o  jednotkovú 
vzdialenosť. O tom, ktorým smerom sa posunie, rozhoduje náhoda. Nech pravdepodobnosť 
toho, že sa bod posunie nahor je rovnaká ako pravdepodobnosť, že sa posunie nadol (p = q = 
½) 
 

 
Obrázok 4 Graf vzdialeností bodu od počiatku po n posunutiach 

 
Na osi x je počet posunutí, hodnoty na osi y predstavujú vzdialenosť do ktorej sa bod dostal 
(v smere nahor kladné hodnoty a v smere nadol záporné hodnoty). Na obrázku 4 (ľavá časť) 
možno vidieť tri  náhodne vygenerované cesty, ktoré vznikli po desiatich posunutiach bodu 
a v druhej časti tohto obrázka možno vidieť tri cesty, ktoré vznikli po 100 posunutiach bodu. 
 

• Aká je pravdepodobnosť nájsť bod po 10 posunutiach vo vzdialenosti najviac 5 
od počiatku? 

 
Na výpočet pravdepodobnosti sa využije Bernoulliho schéma. Nevýhodou však je, že treba 
vykonať viacero „nudných“ výpočtov, ktoré po osvojení si tohto pojmu už iba zbytočne 
odpútavajú pozornosť žiakov. Výstup z programu: n – počet posunutí, r – najväčšia 
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vzdialenosť, v ktorej hľadáme bod, p – pravdepodobnosť posunutia bodu smerom nahor, q – 
pravdepodobnosť posunutia bodu smerom nadol. Sumovanie prebieha od hornej celej časti 
výrazu (n-r)/2 (príkaz Ceiling) po dolnú celú časť výrazu (n+r)/2 (príkaz Floor). Učiteľ tak 
môže čas, ktorý by stratil vyčíslovaním, venovať vysvetľovaniu toho, prečo je potrebné 
sčitovať práve od týchto hodnôt. 

 
Po zapísaní všeobecného vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti nájdenia bodu vo vzdialenosti 
najviac r od počiatku si môžeme položiť otázku:  
 

• Ako sa mení pravdepodobnosť nájdenia bodu vo vzdialenosti najviac 5 od 
počiatku, ak bude vykonaných viac posunutí? 

 
Je zrejmé, že stačí zaviesť novú premennú (v našom prípade j, ktorou budeme napríklad 
umocňovať číslo 10). 

 
Ľahko tak zisťujeme, že po 10 posunutiach je bod vo vzdialenosti najviac 5 od počiatku 
s pravdepodobnosťou 0,8906, po 100 posunutiach s pravdepodobnosťou 0,3827, po 1000 
posunutiach s pravdepodobnosťou 0,1256, po 10000 posunutiach s pravdepodobnosťou 
0,0398. 
Tento fakt je podstatný v interpretácii. Bod sa posúva smerom nahor s rovnakou 
pravdepodobnosťou ako smerom nadol, čím viac posunutí sa uskutoční, tým väčší bude 
rozdiel medzi počtom posunutí nahor a nadol (pravdepodobnosť nájsť bod napríklad vo 
vzdialenosti najviac 5 od počiatku sa s rastúcim n zmenšuje). 
 
Žiakov môže zaujímať napríklad aj to, v akej najväčšej vzdialenosti od počiatku by sme mali 
bod hľadať, aby sme ho s dostatočne veľkou istotou našli. 
 

• V akej najväčšej vzdialenosti od počiatku máme hľadať bod po 10 posunutiach, 
ak ho chceme nájsť s pravdepodobnosťou aspoň 0,90? 

 
Úlohu je možné riešiť viacerými spôsobmi. My sme sa rozhodli vypísať si pravdepodobnosti 
nájdenia bodu vo vzdialenosti najviac r, pričom sme menili hodnoty premennej r. 
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Z tabuľky vyčítame, že k tomu, aby sme našli bod s pravdepodobnosťou aspoň 0,90 nám stačí 
hľadať bod vo vzdialenosti najviac 8 (príslušná pravdepodobnosť je 0,958). 
Radi by sme poznamenali, že riešenie poslednej úlohy je bez použitia počítača na vyučovacej 
hodine prakticky nemožné uskutočniť. A to aj napriek tomu, že na samotný výpočet 
nepotrebujeme žiadne špeciálne vedomosti. 
 
4 Záver 

Na dvoch klasických príkladoch zo stredoškolskej matematiky sme sa pokúsili 
poukázať na to, ako je možné vysvetliť a prirodzeným spôsobom žiakov doviesť k pojmom, 
ktoré sa používajú v teórii pravdepodobnosti, ale i v štatistike. Zároveň chceme vysloviť 
názor, že kvalitné vyučovanie stochastiky sa bez používania počítača a samozrejme vhodného 
softvéru dá uskutočňovať iba veľmi ťažko. Cieľom vyučovania stochastiky totiž nie je robiť 
zložité výpočty, v ktorých sa stráca podstata problému. A práve počítač (a vhodný softvér) 
nám umožňuje odbremeniť sa od týchto výpočtov a pozornosť študentov upriamovať len na 
„náhodu v akcii“. 
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Abstrakt: Badatelsky orientovaná výuka je výuka inspirovaná bádáním a badatelskými 
postupy. Pro správný badatelský postup je nutný objektivní přístup k pozorování, který může 
zajistit například správné použití matematického softwaru. Příspěvek rozebírá základní 
principy badatelských aktivit a uvádí dva příklady využití programu GeoGebra při badatelsky 
orientované výuce matematiky zaměřené na význam matematiky v biologických vědách.  
 
Klíčová slova: badatelsky orientované vyučování, bádání, pozorování, DGS, GeoGebra. 
 
 

Inquiry-based mathematics education 
 

Abstract: Inquiry-based education is an education inspired by inquiry and by exploratory 
procedures. It is necessary for proper investigative procedure to take an objective approach to 
observation which can be achieved e.g. through appropriate use of mathematical software. 
This text discusses the basic principles of research activities, and provides two examples of 
the use of GeoGebra software in inquiry-based mathematics education. Both examples focus 
on the importance of mathematics in biological sciences. 
 
Key words: Inquiry-based education, inquiry, observation, DGS, GeoGebra.  
 
 
 
     Úvod 
     Pojem „Badatelsky orientovaná výuka“ vznikl doslovným překladem anglického pojmu 
„Inquiry-based education“. Klíčem k tomuto pojmu je termín „inquiry“, tedy „bádání“, 
„objevování“. Termín „inquiry“ není v českém prostředí moc znám, přestože se při výuce 
v českých školách dost často využívá. 
     Česká komunita pedagogů a psychologů zaznamenala termín inquiry poměrně brzy poté, 
co začal být výrazněji používán v zahraničí ... V české literatuře se ale tento termín neujal. 
Spíše se používaly termíny částečně zachycující to, co se odehrává při inquiry --- bádání, 
hledání pravdy, v rovině tzv. aktivizujících metod výuky, např. heuristická metoda, řešení 
problémů, nebo v rovině tzv. komplexních výukových metod, např. kritické myšlení, projektová 
výuka, učení v životních situacích, atd. Pokud se hovořilo o učení objevováním, bylo často 
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spojováno s konstruktivistickou metodou a z hlediska forem v nichž takové objevování 
probíhalo pak s kooperativním učením. [1] 
     Badatelsky orientovaná výuka je tedy výuka inspirovaná bádáním a badatelskými postupy. 
Tyto postupy je možné aplikovat ve výuce prakticky všech předmětů, my se budeme 
podrobněji zabývat badatelským vyučováním matematiky. 
     Na jednu stranu mohou aktivity spojené s badatelským vyučováním matematiky působit 
jako hraní, hraní s matematikou. Ale na druhou stranu pomáhají efektivnímu využití 
matematických znalostí. Je to vlastně nenápadná integrace postupů, které se později využívají 
na vědecké úrovni. Zároveň má badatelská matematika blíže ke každodenní realitě --- 
odpovídá na ony záludné otázky „Proč se to učíme?“ či „K čemu je to dobré?“. 
 
     Bádání a pozorování 
     K pochopení podstaty badatelského vyučování je potřeba důkladně pochopit význam 
termínu „bádání“. Bádání je činnost, při které 

- pozorujeme 
- dedukujeme 
- nabízíme hypotézy 
- snažíme se je ověřit 
- nemusíme dojít k žádnému konečnému závěru 
- závěry závisí na našem momentálním rozhledu 
- různí badatelé mohou interpretovat stejná fakta různě 

Poslední tři řádky v sobě skrývají onen most mezi teorií a praxí, mezi učebnicí a každodenní 
realitou. Jsou klíčem ke správnému chápání světa kolem nás. 
     Pozastavme se podrobněji nad první složkou bádání, nad pozorováním. Díky tomu, že 
každé bádání začíná pozorováním, mohou malé chyby v pozorování způsobit velké chyby 
v konečném výsledku. Musíme se tedy snažit, aby naše pozorování bylo co nejpřesnější, aby 
bylo objektivní. Jakožto pozorovatelé chybujeme hlavně v tom, že 

- podvědomě využíváme zkušenosti a postřehy získané při předchozích pozorováních 
- máme tendenci výsledky pozorování zkreslovat, pokud je naznačen vztah k nějakému 

častému nebo obvyklému jevu 
Pěkný příklad (ne)objektivity pozorování je spojen s následujícím obrázkem: 
  

 
                                       Obrázek 1                                                                zdroj: www.wikipedia.org 
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Snad všichni pozorovatelé/čtenáři tohoto článku se shodnou, že na obrázku vidí telefonující 
dívku. Ale jak by obrázek popsali před 20 lety? 
 
     Matematické otázky v laboratoři 
     Může nám matematika při procesu pozorování nějak pomoci? Ano, díky matematice se 
dají precizovat výsledky pozorování, zmenšuje se riziko jejich zkreslování. Matematika nám 
pomůže při určování a objevování tvarů, při měření velikostí, určování poměrů, apod.  
     Na jeden zajímavý příklad mě nevědomky nasměrovali kolegové z katedry biologie. Při 
mezinárodním semináři „Proč a jak učit děti vědecké argumentaci“, který se u nich konal letos 
v říjnu, ukazoval španělský kolega J. R. Gallástequi pěkný pokus s vodou vzlínající do 
skleněné baňky (obr. 2), v jehož závěru konstatoval, že voda zaujímá pětinu objemu této 
baňky. Všichni účastníci semináře přitakali a já si položila otázku: „Je skutečně tak 
jednoduché zjistit, jak vysoko má být hladina vody, aby zaujímala pětinu objemu baňky?“  
 

 
                                Obrázek 2                                                                                       zdroj : [2] 
 
 
A za ní okamžitě následovala i o něco jednodušší otázka „Jak vysoko má být hladina vody, 
aby zaujímala pětinu objemu koule?“.  
     O pár minut později španělský kolega odměřoval přibližně polovinu objemu kuželové 
baňky (obr. 3). Víte jak vysoko by měla být hladina vody v této baňce?  
     Učí se podobné příklady při hodinách matematiky? A proč ne? 
 

             

?
               

                           Obrázek 3                                                                          zdroj : www.wikipedia.org 
      
     Matematické odpovědi 
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     V hodinách matematiky se podobné příklady standardně neřeší, protože podrobné výpočty 
vedou ke kubickým rovnicím: 

a) Poměr výšky hladiny pro n-tinu objemu koule k celkové výšce koule (tj. k jejímu 
průměru) zjistíme jako kladné řešení rovnice 2nx3-3nx2+1=0. 

b) Poměr výšky hladiny pro n-tinu objemu rotačního kužele k celkové výšce kužele 
zjistíme jako kladné řešení rovnice nx3-3nx2+3nx-1=0. 

Při využití softwaru dynamické geometrie (např. programu GeoGebra) však odpadá nutnost 
kubické rovnice řešit početně. Kladná řešení výše uvedených rovnic můžeme v programu 
GeoGebra určit jako x-ové souřadnice průsečíku grafu funkce f(x)=2nx3-3nx2+1, resp. 
f(x)= nx3-3nx2+3nx-1, s kladnou částí osy x.  
     Pro n=5 v první rovnici dostáváme x=0,29 (po zaokrouhlení na 2 desetinná místa), tedy 
pětině objemu koule odpovídá hladina vody ve výšce cca 0,29 průměru. A pro n=10 
dostaneme x=0,20 (po zaokrouhlení), tedy desetině objemu koule odpovídá hladina vody ve 
výšce cca pětiny průměru! 
     Podobně pro n=2 ve druhé rovnici dostáváme x=0,21 (po zaokrouhlení), tedy polovině 
objemu kužele odpovídá hladina cca v jedné pětině výšky kužele!  
     Dynamičnost softwaru nám navíc umožní plynule hledat výšku hladiny pro libovolně 
zvolený objemový poměr, stačí například využít celočíselné posuvníky pro čitatele a 
jmenovatele poměru. Na obrázku 4 je znázorněna situace pro 3/5 objemu koule. 
 

 
                      Obrázek 4 
 
 
     O trochu složitější konstrukce nám dokonce umožní znázornit výšku hladiny do nárysu 
tělesa, s vloženým interaktivním textem. Na obr. 5 je uvedeno dynamické geometrické řešení 
problému pro kouli, na obr. 6 pro rotační kužel.  
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                 Obrázek 5                                                                                                     
 
 

 
                 Obrázek 6 
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     Příklady je možné zařadit do výuky jako součást procvičování témat Objem koule a Objem 
rotačního kužele.  
 
     Závěr 
     Badatelský přístup k výuce matematiky přináší nové směry pohledu na tradiční 
matematická témata a je kvalitním osvěžením hodin matematiky. Protože tento styl výuky 
vyžaduje od vyučujícího nadstandardní přípravu, vznikl jako součást Sedmého rámcového 
programu evropský projekt Fibonacci, který má za úkol řídit implementaci badatelsky 
orientovaného vyučování do škol. V rámci projektu jsou zřízena tzv. Twin centra, jejichž 
posláním je mj. poskytovat učitelům odbornou pomoc ohledně badatelsky orientovaného 
vyučování, zajišťovat jejich komunikaci a výměnu zkušeností, podporovat tvorbu badatelsky 
zaměřených učebních materiálů. Jedno z Twin center sídlí na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (viz [4]). 
 
     Příspěvek byl zpracován s podporou projektu Fibonacci: „The FIBONACCI Project --- 
Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education“, No. 244684.  
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Abstrakt:Příspěvek je věnován možnostem využití interaktivní tabule ve výuce matematiky 
na střední škole. V úvodu jsou základní informace o interaktivních tabulích, jejich výhodách a 
nevýhodách. Hlavní část se zabývá možnostmi a ukázkami výukových hodin matematiky u 
maturitních oborů s využitím interaktivní tabule – při vlastní výuce, při opakování i 
přezkoušení.  
 
Klíčová slova: interaktivní tabule, GeoGebra, výuka, matematika, E-Beam,  
 
 
 

Interactive whiteboard in Mathematic class 
 

Abstrakt: This work is devoted to the opportunities of using the interactive whiteboard in 
mathematics education in high school. At first you can read about the basics of interactive 
boards, their advantages and disadvantages. The main part covers options and examples of 
using the interactive board in classes, especially in the graduation classes – the teaching, 
revision or testing. 
 
Key words:Interactive whiteboard, GeoGebra, Education, Mathematics, E-Beam 
 

 

 Dnešní dobu můžeme zcela jistě nazvat dobou informačních technologií, dnešní 
mladou generaci počítačovou generací. Mít doma počítač nebo notebook s neomezeným 
přístupem na internet, mít mobilní telefon s fotoaparátem a MP 3 přehrávačem – to dnešní 
mládež považuje za zcela normální a běžné. Ve škole těmto mladým lidem mnohdy 
nabídneme černou nebo zelenou tabuli a bílou křídu – a v takové škole má být výuka pro žáky 
atraktivní a má je bavit. Přitom žákům běžně zakazujeme používání moderních technologií – 
mobilní telefony musí být vypnuty, používání notebooků nebo tabletů se často zakazuje. Nové 
technologie a jejich používání žáci očekávají i od svých učitelů. Možnosti, jak zpestřit výuku 
matematiky, jsou oproti jiným předmětům omezenější. Interaktivní tabule by kromě různých 
matematických programů, apletů a e-learningu mohla být tím, co by žákům tento ne vždy 
populární předmět mohla přiblížit. A moderní učitel se musí těmto trendům přizpůsobit. 

 Interaktivní tabule, přesto že v ČR jsou prakticky novinkou 21. století, patří již mezi 
nejoblíbenější školní pomůcku a spousta škol je jimi vybavena a hodně učitelů má již 
s využitím interaktivní tabule vlastní zkušenost. Ukazuje se, že interaktivní tabule představují 
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významný prvek ve využití moderních technologií ve výuce. Je jen otázkou času, kdy 
interaktivní tabule nahradí ty klasické křídové či magnetické. Interaktivní tabule však zůstává 
pouze didaktickou pomůckou, bez správného přístupu učitele ztrácí význam a stává se pouze 
nevhodně a neúčelně investovanými finančními prostředky. 

 Interaktivní tabule může být v učebně umístěna jako pevná, mobilní nebo přenosná. 
Nevýhodou pevné tabule je větší riziko poškození tabule žáky (nebo uzamčená učebna, do 
které žáci mohou vstupovat jen s vyučujícím). Nevýhodou mobilní tabule je paradoxně právě 
možnost přemístění a s tím spojené riziko poškození. Společné oběma těmto typům tabulí je 
(zvláště v této době, kdy každá škola se snaží šetřit finanční prostředky) také relativně vysoká 
cena. Výhodou přenosné interaktivní tabule je právě její velikost a snadná přenositelnost a 
také relativně nízká cena (do 20 000 Kč). Nevýhodou může být slabší softwarové vybavení, 
které je naopak výhodou předchozích typů tabulí. 

 Při volbě, jakou interaktivní tabulí vybavit učebnu, bude hrát roli způsob umístění 
tabule (speciální učebna – jak organizovat rozvrh v takové učebně?), velikost tabule, způsob 
psaní na tabuli (prstem, interaktivním perem), softwarové vybavení a samozřejmě finanční 
možnosti školy. U mnohých tabulí je jejich velikost dána typem tabule a lze ji jen přizpůsobit 
velikosti učebny. Přenosné tabule mají možnost upravovat velikost zobrazované plochy 
vzdáleností dataprojektoru od tabule (limitující je tedy velikost instalované obvykle bílé 
keramické tabule). 

 Co se týká zapojení interaktivní tabule do výukového procesu, nejčastěji je 
s interaktivní tabulí spojován prvek motivace –krátké motivační uvedení do nového učiva, 
případně zopakování probraného učiva. Zde je však potřeba mít na paměti, že někteří žáci ve 
chvíli, kdy učitel začne něco promítat na tabuli, toto považují za odpočinkovou činnost a 
přestávají pracovat (i proto, že v některých jiných předmětech tomu skutečně takto může být). 
Základní zásadou používání interaktivní tabule musí být aktivní zapojení ideálně všech žáků 
do výuky, s tímto cílem musí učitel připravovat své materiály. Interaktivní tabule nesmí být 
používána jen jako promítací plátno (tak, jak si to někteří učitelé zjednodušují) – k tomu stačí 
samotný dataprojektor. 

 Od tohoto školního roku jsem se rozhodl aktivně využívat interaktivní tabule ve svých 
hodinách matematiky u studijních oborů (tedy oborů zakončených maturitní zkouškou). A 
přistoupil jsem k tomu způsobem, který není běžně spojován s využitím interaktivní tabule – 
využívám interaktivní tabuli jako běžnou didaktickou pomůcku po celou vyučovací hodinu. 
Když jsem se pro tento způsob výuky rozhodoval, zkoušel jsem najít na internetu zkušenosti 
ostatních učitelů s tímto způsobem výuky. A překvapivě jsem zjistil, že o tom, jak učit celou 
vyučovací hodinu na interaktivní tabuli není prakticky nikde zmínka (nebo jsem ji alespoň 
nenašel). Proto bych se s vámi o některé zkušenosti chtěl podělit. 

 Za hlavní výhody využití interaktivní tabule ve výuce považuji možnost připravit si 
předem výukovou hodinu, možnost doplnit učivo vhodnými obrázky a animacemi, možnost 
editace již vytvořených materiálů, možnost zapojení internetu do výuky a možnost uložení 
vytvořených materiálů a jejich sdílení s žáky. Nevýhodou je zcela jistě časová náročnost 
přípravy vyučovací hodiny, intenzivní světlo projektoru na tabuli a nutnost elektrické energie. 
Mezi výhody bych dále zařadil i to, že interaktivní tabule dokáže upoutat pozornost žáků 
(ignorovat nový obrázek na tabuli je mnohem těžší než ignorovat novou větu výkladu učitele), 
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žáci dokáží ocenit projev zájmu učitele o výuku (pokud učitel stráví mnoho času přípravou 
podkladů pro interaktivní tabuli, pak je zřejmé, že mu tato výuka není lhostejná), vhodnými 
didaktickými metodami lze žáky lépe motivovat k učení, současně je také do učení aktivně 
zapojovat a v neposlední řadě lze již vytvořené materiály používat opakovaně. Učitel může 
text psaný přímo ve výuce a žáky snadno uložit a sdílet prostřednictvím internetu s žáky. 
Interaktivní tabule je pouze didaktickou technikou, učební pomůckou se stávají až připravené 
a vytvořené výukové objekty, nákresy, grafy, obrázky a animace. 

 Jak jsem již uvedl, používám interaktivní tabuli prakticky ve všech hodinách 
matematiky u studijních oborů. Při svém rozhodování, zda používat celou vyučovací hodinu 
nebo jen část, jsem si vzpomněl na své pedagogické začátky, kdy jsme jako moderní pomůcku 
používali meotar – také jej bylo možné použít jen jako motivaci nebo na folii mít vytvořeny 
prakticky celé vyučovací hodiny.  

 K výukové hodině s interaktivní tabulí je možno přistupovat třemi způsoby: 

- Učitel si připraví předem celou vyučovací hodinu, přitom postupně odkrývá jednotlivé 
části (ušetří čas psaním na tabuli nebo diktováním žákům). Mohu tak mít připravenu 
teorii i řešené příklady. Tento způsob však může vést k zrychlenému postupu výuky, 
kdy žáci „nestíhají“ a pouze opisují. Naopak je zde však možnost se vrátit a zopakovat 
myšlenku, která nebyla pochopena. 

- Učitel si připraví jen základní kostru vyučovací hodiny, zbývající doplňuje současně 
s žáky, případně nechá doplnit přímo žáky. Takto lze žáky aktivně do hodiny zapojit, 
žáci mají lepší přehled jak výuka probíhá a jsou aktivnější. Velmi dobře se tento 
model hodí pro procvičování a počítání příkladů, kdy učitel má připraveno pouze 
zadání (případně výsledek) a zbytek se doplňuje přímo v hodině.  

- Učitel vytváří vyučovací hodinu přímo na tabuli (bez předchozí přípravy) jako by 
hodinu vytvářel na „obyčejné“ tabuli. Výhodou je pouze to, že vytvořený materiál 
mohu uložit, ale smysl interaktivní tabule zde poněkud zaniká. Také žáci mají dojem, 
že učitel se na hodinu nepřipravil. Je zajímavé, že při tomto způsobu mnohem více než 
na obyčejné tabuli vynikne chyba učitele (přehlédnutí, zapomenutí nějakého údaje).  

Všechny tyto způsoby podporují improvizaci ve výuce (je-li potřeba doplnit vzoreček, 
přidá se na nový slide, je-li třeba upřesnit postup, lze se vrátit případně předvést na 
novémslidu apod.). Učitel nemusí mazat tabuli a vytvářet si místo na doplňující údaje, má 
vlastně neomezenou možnost tabule, jen je vidět vždy jenom jedna – aktivní část. To je také 
nevýhodou, protože interaktivní tabule je ve viditelné části obvykle menší než klasická tabule. 
Ale to, co jsem na klasické tabuli smazal, to na interaktivní tabuli mohu bez problémů opět 
ukázat a vrátit se k tomu. Tím mohu snáze spolupracovat s žáky a zpětná vazba je mnohem 
přirozenější než při klasické výuce. Vyhovuje mi také barevná škála, kterou mohu používat, 
kdy v základní řadě je 8 barev a 8 zvýrazňovačů, které lze dále editovat a počet barev je 
limitován prakticky jen možnostmi operačního systému. Za zatím celkem závažný nedostatek 
této interaktivní tabule, především pro učitele matematiky, považuji nemožnost editace 
matematických vzorců a zápisů, kterou dodaný software neumí. Musím to obcházet přes 
obrázky nebo přes vložené objekty. Ale zase je dodaný software na ovládání jednodušší než 
softwary ostatních interaktivních tabulí. 
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 To, že jsem od začátku školního roku mohl začít výuku na interaktivní tabuli, bylo 
díky projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který naše škola 
obdržela na jaře 2011. V projektu č. CZ.1.07/1.1.02/03.0030„Interaktivní výuka odborných 
předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle 
Školního vzdělávacího programu“ vytváříme 11 metodik odborných předmětů stavebního a 
strojírenského zaměření a matematiky. Současně jsme školu vybavili interaktivními tabulemi. 
Finanční prostředky nám dávaly volbu mezi 2 – 3 interaktivními tabulemi typu SmartBoard 
nebo ActivBoard nebo přenosnými interaktivními tabulemi typu E-Beam od výrobce Luidia. 
Vzhledem k tomu, že E-Beam je cenově dostupný (< 20 000 Kč), podařilo se všem 11 
metodikům tuto interaktivní tabuli zajistit. Dnes již máme na škole interaktivní tabule typu 
ActivBoard, Clasus pevně nainstalované a E-Beam přenosné. V učebnách jsou samozřejmě 
instalovány dataprojektory s rozvody, připojení E-Beamu je pak velmi snadné. Do učebny bez 
dataprojektoru si lze vzít přenosný dataprojektor a velmi rychle vytvořit interaktivní tabuli. 

 

Vybavení učitele – E-Beam, notebook a ovladač dataprojektoru: 
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Vybavení učitele, do učebny bez dataprojektoru – E-Beam, notebook, dataprojektor 
s ovladačem: 

 

 Instalace interaktivní tabule je velmi jednoduchá – vlastní E-Beam připevním na 
kovovou plochou keramické tabule (mám uvnitř magnet) nebo přes držák na tabuli, kabel 
připojím do USB portu notebooku a datový kabel dataprojektoru připojím do notebooku. 
Časově mi to nezabere více jak 2 minuty včetně zapnutí dataprojektoru a notebooku. Za tu 
dobu stíhám zapsat do třídní knihy. Čas věnovaný zapojení interaktivní tabule nijak 
neomezuje čas určený na výuku.  

 Protože učím každou hodinu matematiky s interaktivní tabulí, pro žáky to již není 
nová věc a k výuce přistupují naprosto jako ke každé jiné klasické hodině. Tedy interaktivní 
tabule není pro ně motivací, ale naprosto běžnou záležitostí. Mám pocit, že naopak hodina bez 
interaktivní tabule by pro ně byla něčím výjimečným. Je však třeba říct, že takto k výuce na 
naší škole přistupuji jen já, ostatní učitelé buď učí klasicky nebo interaktivní tabuli využívají 
namátkově nebo motivačně. 

 V následující části uvádím příklady z vyučovacích hodin s interaktivní tabulí: 
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 Ukázky připravené vyučovací hodiny (funkce): 
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Ukázka nepřipravené vyučovací hodiny (exponenciální funkce):  
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Ukázka práce žáků u tabule (sčítání vektorů):  

Zde je vidět jedna z možností softwaru = postupné odkrývání vrstev s dílčími výpočty. 

 

 

 

349



 

 Ve vyučovacích hodinách s interaktivní tabulí využívám také další možnosti –místo 
náčrtků používám GeoGebru. Několik ukázek přikládám, pouze jako obrázky. Zde mají žáci 
minimálně možnost určovat barvu jednotlivých objektů. Tam, kde to jde, tam nechávám žáky 
i měnit parametry, pracovat s posuvníkem apod. 

Přímka parametricky (zapnout animaci): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineární lomená funkce s posuvníky: 

 

 

350



Lineární lomená funkce -  postup sestrojení grafu (posunutí): 

 

Mocninné funkce – lichý exponent s posuvníkem: 

 

 

Mocninné funkce – sudý exponent s posuvníkem: 
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Mocninné a exponenciální funkce – posuvník: 

 

 Práce s interaktivní tabulí v hodinách matematiky je zajímavější a mnohdy přesnější 
než s klasickou tabulí. Výhody bych shrnul do těchto bodů: 
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- Rozpracovanou vyučovací hodinu mohu uložit a kdykoliv se k ní vrátit, vytvořené 
materiály mám neustále k dispozici, mohu se vracet k už probranému učivu 

- Mám k dispozici velký počet barev – jak pera, tak zvýrazňovačů 
- S interaktivní tabulí používám i matematický software, který by jinak musel mít každý 

žák k dispozici na svém počítači nebo který mi umožňuje řešit graficky i příklady, 
které jinak řešíme jen s jistou mírou přesnosti (rovnice, soustavy rovnic) 

- Výuka může být skutečně interaktivní, žáci se mohou do výuky aktivně zapojovat 
- Šetří čas učiteli ve vlastní vyučovací hodině (na úkor času pro přípravu hodiny) 
- Interaktivní tabule mi umožňuje vytvářet výukové hodiny v jednotlivých vrstvách, 

které mohu postupně žákům odkrývat nebo mohu vytvořené hodiny postupně 
přehrávat (animovat) tak, jak byly vytvářeny (samozřejmě také přehrávání zastavovat 
a znovu spouštět) 

- S interaktivní tabulí pracuji přímo u tabule prakticky stejným způsobem jako u 
klasické tabule (stojím u tabule = způsobem, na který jsou žáci zvyklí), při promítání 
s využitím dataprojektoru obvykle musím zůstat sedět u počítače nebo notebooku, což 
mnozí žáci chápou jako signál, že učitel se jim nevěnuje a něco provádí s počítačem 

- Vyučovací hodiny mohu uložit ve formátu *.pdf nebo *.ppt a dát k dispozici žákům 

 Interaktivní tabule není něco cizí nebo špatně ovladatelné nebo dokonce těžce 
pochopitelné. Její ovládání je vlastně podobné jako ovládání počítače s tím rozdílem, že místo 
myši a klávesnice lze interaktivní tabuli ovládat interaktivním perem nebo pouze prstem. 
Žákům nečiní ovládání interaktivní tabule obvykle žádné problémy, často dokáží poradit nebo 
i pomoci učiteli, který má nějaký problém. Interaktivní tabule přináší žákům více zábavnosti a 
hlavně vlastní interaktivity do vyučovacích hodin, učitelům pak možnost udělat výuku 
zajímavější a tím i zapamatovatelnější. 

 

RNDr. Jiří Sochor 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 

682 01 Vyškov, Sochorova 15 

jso@seznam.cz 
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HRAJME SA OBJAVNE 
 

Sovičová Miroslava, Uhrinová Eva 

Katedra matematiky FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme objavným vyučovaním. Ide o spôsob vyučovania 
orientovaný na žiaka. Je zameraný na obsah vzdelávania, stratégie a samostatné učenie sa. 
Venujeme sa sprostredkovaniu poznatkov žiakom druhého stupňa základnej školy pomocou 
didaktickej hry v počítači. Popisujeme aj spôsob použitia konkrétnej didaktickej hry na 
vyučovacej hodine matematiky, kde žiaci zábavnou činnosťou objavujú nové poznatky 
z tematického okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. 
 
Kľúčové slová: objavné vyučovanie, didaktická hra, štatistika 
 
 

Let´s play by inquiring 
 

Abstract: Our contribution is aimed at inquiry-based learning. It is a student-oriented way of 
learning focused on the content, strategies and individual learning. We deal with the transfer 
of knowledge to pupils from higher level of primary schools through didactic games using the 
computer. We also describe the method of applying a specific didactic game during the 
mathematics lesson where pupils can inquire and build up their knowledge from the topical 
unit Combinatorics, probability and statistics in an entertaining way.     
 
Key words: inquiry-based learning, didactic game, statistics 
 
1 Úvod 

Mnoho dnešných pedagógov a výskumníkov sa zhoduje, že ľudia sa najrýchlejšie učia 
prostredníctvom vlastnej, osobnej skúsenosti a tiež tým, že spájajú nové poznatky s už 
známymi a osvojenými. Aby žiaci dosiahli vo vyučovaní výnimočné výsledky, nepostačujú 
len kvalitné učebnice a ich pasívny prístup k vyučovaniu. Žiaci si potrebujú samostatne 
budovať svoje poznatky, a to skúmaním problému, jeho analýzou, kladením otázok, 
plánovaním výskumu, vlastnými experimentmi, analýzou svojich zistení a diskusiou o nich. 
Žiaci musia teda k budovaniu poznatkov a k učeniu sa pristupovať aktívne, čo je jedným zo 
základných princípov objavného vyučovania. 

 
2  Objavné vyučovanie 

Zapájanie žiakov do objavného vyučovania sa v súčasnosti považuje za jeden 
z prostriedkov zlepšenia vzdelávania na celosvetovej úrovni, a to najmä v oblasti matematiky 
a prírodovedných predmetov. Na európskej i na národnej úrovni väčšina dokumentov, ako 
napríklad štátny vzdelávací program na Slovensku, podporujú, ba svojim vymedzením obsahu 
a cieľov vzdelávania dokonca vyžadujú, zavádzanie objavného vyučovania do školských 
predmetov. 
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Jaworski [5] spája pojem objavovania s perspektívou vo vzdelávaní v matematike, 
ktorá sa zaoberá poznávaním z hľadiska aktívneho budovania poznatkov z matematiky. 
Objavovanie je v súlade s konštruktivistickým pohľadom na vedomosti a učenie sa: vyžaduje 
si aktivitu, ponúka výzvy na stimuláciu matematického myslenia a vytvára možnosti na 
kritické úvahy o matematickom chápaní [1, 4, 11]. Prostredníctvom objavovania môžu teda 
žiaci presiahnuť použitie a aplikáciu algoritmov a pravidiel, rozvíjať chápanie všeobecných 
vzťahov v matematike a zaoberať sa problematickými aspektmi abstrakcie a formalizmu, čo 
je pre matematiku najdôležitejšie [7]. 

Objavné vyučovanie (z angl. Inquiry-Based Learning = IBL) je teda spôsob 
vyučovania orientovaný na žiaka. Je zameraný na obsah vzdelávania, stratégie a samostatné 
učenie sa. Počas vyučovacích hodín, do ktorých je objavné vyučovanie implementované,  
žiaci rozvíjajú vlastné výskumné otázky, skúmajú problémy, či už samostatne alebo  
v skupinách, formulujú hypotézy, zbierajú údaje, interpretujú výsledky a  diskutujú o nich.  

Cieľom objavného vyučovania je predovšetkým podnietiť žiakov, aby si osvojili 
kritické myslenie, prístupy a metódy zamerané špeciálne na riešenie problémov a aby získali 
čo najviac priamych skúseností s vedeckým výskumom. Týmto chce objavné vyučovanie 
napomáhať pri prekonávaní problémov s vnútornou motiváciou žiakov. 

 

 
Obrázok 1 Procesy objavného vyučovania  [10] 

 
Pri objavnom vyučovaní sú žiaci vyzývaní k tomu, aby pracovali ako matematici alebo 

vedci. Keď sú teda žiaci zapájaní do vyučovacej hodiny, na ktorej je realizované objavné 
vyučovanie, musia zapojiť nielen svoje predchádzajúce vedomosti, ale aj celú škálu rôznych 
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procesov, ako je zjednodušovanie a štruktúrovanie komplexnejších problémov, systematické 
pozorovanie, meranie, triedenie, tvorba definícií, určovanie množstva, tvorba úsudkov, tvorba 
predpokladov, tvorba hypotéz, kontrola premenných, experimentovanie, vizualizácia, 
objavovanie vzťahov a prepojení a komunikácia (Obrázok 1) [3, 9]. 
 Vyššie spomenuté procesy, ktoré sú základom vyučovania prostredníctvom 
objavovania, sú pre človeka prirodzené; sú to vrodené ľudské schopnosti, pomocou ktorých 
človek už od narodenia spoznáva svet okolo seba. Do istej miery ich všetci takmer  
neustále podvedome používame. Ak teda učiteľ tieto schopnosti využíva a pomáha žiakom 
ďalej ich rozvíjať, žiaci rozumejú matematike lepšie a cítia sa viac začlenení do procesu 
učenia sa [8].   
 
3 Procesy objavného vyučovania týkajúce sa triedenia údajov 

V našom príspevku sa zameriavame najmä na procesy objavného vyučovania týkajúce 
sa triedenia údajov, objavovania vzťahov a prepojení, zjednodušovania a štruktúrovania, ako 
do istej miery aj kontroly premenných, a to prostredníctvom hravej činnosti na počítači. 

Hra je podľa viacerých významných odborníkov jednou z podmienok učenia sa, 
pretože dieťa hrou zisťuje, ako veci, javy, ľudia okolo neho fungujú, ale aj zisťuje, čo môže 
urobiť, a ako veci, javy, ľudí okolo seba môžu vlastnými schopnosťami ovplyvniť [6]. Keďže 
väčšina detí školského veku trávi svoj čas za počítačom, pokladáme za vhodné predostrieť im 
rozoberané učivo im prístupnou hravou formou prostredníctvom počítača.  

V súčasnosti môžeme nájsť na aj internete dostatočné množstvo rôznych edukačných 
hier, či programov vhodných na rozvoj matematických kompetencií. Ako ukážku sme vybrali 
program Data Graphs, voľne dostupný na internetovej stránke [2].  Zameriavame sa na rozvoj 
matematických kompetencií v tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, 
štatistika u žiakov základných škôl. Ide nám najmä o pochopenie rôznych druhov 
reprezentácie jedného konceptu, a to slovami, tabuľkami a rozličnými typmi grafov. 

Pre žiakov je podstatné, aby týmto reprezentáciám rozumeli, vedeli ich vytvoriť 
a správne interpretovať. Je tiež dôležité, aby poznali vzťahy medzi slovnými, 
numerickými, priestorovými, či algebraickými reprezentáciami toho istého konceptu a vedeli 
previesť jeden druh reprezentácie na iný [8].  

 
4 Využitie programu Data Graphs vo vyučovacom procese 

V nasledujúcom ukážeme možnosť využitia programu Data Graphs [2] vo 
vyučovacom procese pre žiakov 4.- 5. ročníka základnej školy. Zdôrazňujeme tu využitie 
metódy objavného vyučovania prostredníctvom hravej činnosti na počítači.  

Cieľ vyučovacej hodiny: Tvorba a kreslenie grafov - stĺpcového, líniového, 
koláčového. Nájdenie vzťahu medzi rôznymi spôsobmi reprezentácie jedného konceptu.  

Úloha 1: Úlohou žiakov je vytvoriť tabuľku, ktorá bude obsahovať údaje o počte 
jednotlivých známok z ľubovoľného predmetu z poslednej písomnej práce v danom školskom 
roku, ktorá sa písala v ich triede. 

Údaje si musia žiaci zistiť samostatne. Tabuľku vytvárajú žiaci na papier. Po zostavení 
vlastnej tabuľky diskutujeme so žiakmi. 

Diskusia 1: Koľko stĺpcov má tabuľka? Koľko riadkov má tabuľka? Od čoho závisí 
počet riadkov a stĺpcov v tabuľke? Kde ste sa stretli so zobrazením údajov v tabuľke? O aké 
údaje išlo?   
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Úloha 2: Vytvorte tabuľku v programe Data Graphs v časti Table. Hodnotu Values  
upravíme na údaj 5 (keďže budeme hovoriť o piatich hodnotách – piatich známkach) 
(Obrázok 2). 
 

 
Obrázok 2 Zápis zistených údajov do tabuľky 

 
Následne bude úlohou žiakov prepnúť na Bar, čím sa zobrazí stĺpcový graf  

(Obrázok 3). Tlačidlom Show Vals sa zobrazia na grafe príslušné hodnoty. Tlačidlom 
MultiColor rozlíšime jednotlivé hodnoty farebne. Graf je interaktívny, je možné meniť 
jednotlivé hodnoty priamo v grafe, zároveň sa budú meniť hodnoty aj v tabuľke. 
 

 
Obrázok 3 Stĺpcový graf  

 
Diskusia 2: Sú všetky stĺpce rovnakej výšky? Ak nie, prečo? Od čoho závisí výška 

stĺpca? Zmeň výšku stĺpca zn.5 na hodnotu 10, ako sa zmení pôvodná tabuľka? Aký postup 
by ste zvolili na vytvorenie stĺpcového grafu do zošita? 

Úloha 3: Aktivujte v programe tlačidlo Line. Údaje sa zobrazili v líniovom grafe 
(Obrázok 4). 
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Obrázok 4 Líniový graf 

 
Diskusia 3: Ako vznikol tento líniový graf? Od čoho závisí jeho tvar? Čo má spoločné 

s predchádzajúcim stĺpcovým grafom? Ak zmeníme hodnotu zn.3 na hodnotu 15, ako sa 
zmení stĺpcový graf? Aký postup by ste zvolili na vytvorenie líniového grafu do zošita? 

Úloha 4: Aktivujte v programe tlačidlo Pie. Údaje sa zobrazia v koláčovom grafe 
(Obrázok 5). Program ponúka aj možnosť zobraziť príslušný počet percent pri jednotlivých 
hodnotách v grafe tlačidlom Show % (Obrázok 5). 

 

 
Obrázok 5 Koláčový graf 
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Diskusia 4: Od čoho závisí počet kruhových výsekov v koláčovom grafe? Od čoho 
závisí veľkosť jednotlivých kruhových výsekov? Ako by ste nakreslili koláčový graf do 
zošita?   

 
4 Hry s programom Data Graphs 

V nasledujúcom ponúkame šesť hier súvisiacich s programom Data Graphs. Jedná sa 
o súťaživé hry, kde po každej hre jednotlivec, alebo výherná dvojica, získava bod. Všetky hry 
sú určené pre dvojice žiakov. Môžeme využiť prirodzené rozsadenie žiakov do dvojíc. 
V hrách 1, 2, 3 a 6 získava body každá dvojica spoločne. V hrách 4 a 5 súperia hráči z dvojice 
proti sebe. Na konci hodiny vyhodnotíme, ktorí žiaci získali najväčší počet bodov. 

Hra 1: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každej dvojice je vyhľadať na internete 
potrebné údaje a vytvoriť pomocou programu Data Graphs stĺpcový graf znázorňujúci Ročný 
úhrn zrážok mesta Nitra. Ktorá dvojica ako prvá správne splní úlohu, získava bod. 

Hra 2: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každej dvojice je vyhľadať na internete 
potrebné údaje a vytvoriť pomocou programu Data Graphs líniový graf znázorňujúci Vývoj 
cien áut (prípadne ropy, plynu ap.) v rokoch 2000 – 2010. Ktorá dvojica ako prvá správne 
splní úlohu, získava bod. 

Hra 3: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každej dvojice je vyhľadať na internete 
potrebné údaje a vytvoriť pomocou programu Data Graphs koláčový graf znázorňujúci 
Štruktúru obyvateľov mesta Nitra podľa národnosti (prípadne vierovyznania, ap.). Ktorá 
dvojica ako prvá správne splní úlohu, získava bod. 
 Hra 4: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Úlohou každého žiaka je vytvoriť pre svojho 
spoluhráča v programe Data Graphs, v ponuke Bar, ľubovoľný stĺpcový graf, ktorý bude 
obsahovať maximálne 10 stĺpcov. Následne si dvojice vymenia počítače a ich úlohou je 
vymyslieť reálny kontext k údajom zobrazeným v grafe. Kto z dvojice splní úlohu ako prvý, 
získava bod. 

Hra 5: Rozdelíme žiakov do dvojíc. Každý z dvojice vytvorí v programe Data Graphs 
päť rôznych grafov a štyri tabuľky patriace k štyrom z týchto grafov. Vytvorené grafy 
a tabuľky v rôznom poradí (buď vytlačené, alebo skopírované do dokumentu programu 
Word) každý z dvojice hráčov ukáže svojmu spoluhráčovi a odmeria mu čas, za ktorý uhádne, 
ku ktorému z grafov nemožno priradiť tabuľku. Vyhráva ten hráč z dvojice, ktorý má 
najkratší čas.  

Hra 6: Súvisí s aktivitou 5. Rozdelíme žiakov do dvojíc. Zapíšeme si hodnoty časov 
všetkých žiakov triedy namerané v aktivite 5 a vytvoríme z nich usporiadanú tabuľku. Úlohou 
každej dvojice je zodpovedať nasledujúce otázky: Ktorý žiak má najnižšiu hodnotu? Ktorý 
žiak má najvyššiu hodnotu? Ktorá hodnota je najpočetnejšia? Ktorá hodnota je prostredná 
(nachádza sa presne v strede v usporiadanej tabuľke údajov)? Ktorá dvojica bude mať ako 
prvá správne odpovede na otázky, získava bod. 
 
5 Záver 

V príspevku sa zaoberáme vyučovaním orientovaným na žiaka - objavným 
vyučovaním. Z procesov objavného vyučovania sa zameriavame najmä na procesy týkajúce 
sa triedenia údajov, objavovania vzťahov a prepojení, zjednodušovania a štruktúrovania a to 
prostredníctvom hravej činnosti na počítači. Zameriavame sa na rozvoj matematických 
kompetencií v tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika u žiakov 
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základných škôl. Ide nám najmä o pochopenie rôznych druhov reprezentácie jedného 
konceptu, a to slovami, tabuľkami a rozličnými typmi grafov.  

Využitím programu Data Graphs navrhujeme možnosť uplatnenia objavnej metódy vo 
vyučovacom procese prostredníctvom zadávania úloh a vedením diskusie so žiakmi, čo 
žiakov vedie k postupnému objavovaniu rozličných spôsobov reprezentácie jedného javu 
a vzťahov medzi týmito reprezentáciami. Následne uvádzame šesť hier súvisiacich 
s programom Data Graphs, prostredníctvom ktorých si žiaci precvičia nadobudnuté vedomosti 
a schopnosti. 
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INTERAKTIVNÍ TABULE V PRAXI

Radka Štěpánková
Katedra matematiky

Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Abstrakt: Interaktivní tabule je dnes velmi hojně užívaný nástroj při výuce matema-
tiky. Ne každý ovšem umí využít všechny možnosti, které nám tyto tabule nabízejí. Tento
příspěvek by měl nastínit více možností, jak lze interaktivní tabuli ve výuce co nejefek-
tivněji použít. Zároveň poukazuje na časté chyby, které se při tvorbě materiálů vyskytují
a kterých bychom se měli vyvarovat, aby při výuce vše fungovalo dle našich představ.

Klíčová slova: Interaktivní tabule, matematické programy DGE a CAS, toolkity.

Interactive whiteboard in practise

Abstract: Interactive whiteboards are very used tools in maths teaching. Not every-
body can use all options that are offered. This paper shows several possibilities for effective
using interactive whiteboards in classrooms. The paper higlights some errors that people
often make in teaching materials.

Key words: Interactive whiteboard, maths programs DGE and CAS, toolkits

Interaktivní tabule (IT) je pomůcka, která zahrnuje pracovní desku, jež je přes data-
projektor propojena s počítačem. Pracovní deska je ovládána interaktivním perem nebo
přímo pohybem prstů po ploše a nahrazuje ovládání myší u klasického počítače. Tabule
je doplněna také speciálním softwarem a nástroji pro tvorbu výukových listů (viz [10]).
Mezi výhody užívání IT patří větší interaktivita žáků; vnímání předkládané látky

více smysly; propojení činnosti učitele, žáků a výukového programu; možnost okamžitého
spuštění předem připravených materiálů v jiných programech, animací, videí či zvuků.
Jako nevýhoda se ukazuje špatná viditelnost z různých úhlů ve třídě; neekologičnost

provozu (kromě tabule je spuštěn i počítač a dataprojektor); nové nároky na znalosti a
dovednosti učitele; někdy složitější provedení jinak jednoduchého úkonu - například psaní
na klávesnici nebo manipulace s objekty.
Interaktivní tabule nabízí nové výukové prostředí a lze na ní využívat různé programy,

v matematice především programy CAS (systém počítačové algebry) a DGS (systém dy-
namické geometrie). Učitel však musí dobře ovládat nejen nástroje IT, ale také programy,
které při výuce využívá (viz [4]).
Ráda bych ukázala nejen různé možnosti, které IT nabízí, ale také poukázala na chyby,
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kterých by se tvůrci pracovních listů měli vyvarovat. Dnes lze legálně stahovat z různých
internetových zdrojů pracovní listy pro výuku matematiky na IT. Tento článek by měl
také upozornit zejména učitele na to, že je třeba takovýto materiál dobře prostudovat,
zkontrolovat a případně i upravit předtím, než jej použijí v hodině. Dále v textu bude na
několik základních chyb upozorněno. Na druhou stranu zde budou i ukázky propojení IT
s dalšími matematickými programy a nabídka nástrojů, které nám nabízí přímo IT.
V ukázkách z diplomových prací studentů PF JU lze nabídnout různé inspirace k vy-

užití IT nejen jako nástroje k promítání předem připravených prezentací. Lze zde také
upozornit na chyby, kterých se studenti dopustili a kterých bychom se měli vyvarovat. Na
takové chyby bychom zároveň měli dávat pozor, pokud přejímáme vypracované materiály
od druhé osoby.

Co můžeme využít při práci s IT

1) Využití předem vytvořených toolkitů a interaktivních nástrojů
Toolkity jsou doplňky k IT, předem připravené flash animace, které však lze upravovat

podle potřeb. Existují různé typy, některé fungují přímo jako testovací prostředí, jiné
slouží k procvičení a další především k zaujetí žáků a zpestření látky.
Mezi interaktivní nástroje, které využíváme při výuce geometrie, patří například kru-

žítko, pravítko a úhloměr. V aritmetice využíváme například kalkulačku nebo hrací kostky.

Obrázek 1: Ukázka využití interaktivních kostek při porovnání čísel (viz [6])

2) Propojení IT s programy, které se využívají v matematice
Na IT můžeme používat různé programy DGE, například Cabri, Geonext nebo Geo-

gebra (poslední dva zmíněné jsou volně stažitelné). Mezi programy CAS jsou často vyu-
žívány například programy Derive, Maple nebo Maxima (která je volně stažitelná). Dále
jsou vhodné tabulkové procesory (Microsoft Excel, OpenOffice Calc). Další skupinou pro-
gramů jsou takzvané mikrosvěty, ve kterých lze vytvořit například aplety pro názornou
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ukázku závislostí dvou jevů, zástupcem je Imagine nebo Starlogo (viz [10]).
K některým programům je dobré mít ve třídě nejen IT, ale také počítače, na kterých

pracuje každý žák samostatně. IT je využívána pouze v ukázkovém příkladu. Tento systém
je výhodný, pokud chceme, aby program žáci aktivně využívali a nesloužil pouze jako
prostředek k vysvětlení nějakého jevu, který by se nám jinak těžko ukazoval (například
při diskuzi v konstrukčních úlohách).

Obrázek 2: Slide, který má odkaz do programu Geogebra (viz [7])

Obrázek 3: Ukázka využití Geogebry na IT (viz [7])
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Obrázek 4: Slide, který má pod obrázky kytek odkaz do programu Derive 6 (viz [8])

Obrázek 5: Ukázka využití programu Derive 6 na IT (viz [8])

Na co musíme dávat pozor a čeho bychom se měli vyvarovat při práci s IT

Při tvorbě výukových materiálů se můžeme dopustit mnoha chyb. Některé chyby ztě-
žují nebo dokonce znemožňují učiteli výuku podle vytvořené práce. Nedostatky obvykle
vycházejí z malé zkušenosti při tvorbě výukových materiálů na IT. Mezi takové chyby
patří například neuzamknutí pozic, které potřebujeme mít pevně umístěné, nebo užití
špatných nástrojů - záměna interaktivních nástrojů kružítko, pravítko, kostka atd. za
stejné nástroje, které ovšem nejsou interaktivní.
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Obrázek 6: Ukázka chyby ve využití nástrojů (viz [1])

Další skupinu chyb tvoří chyby, které znesnadňují práci především žákům. Mezi ně
patří například nepřiměřeně malé písmo, využití málo kontrastních barev, volba příliš
pestrého pozadí. Pozornost může také odvádět obrázek, který má podle učitele sloužit
pouze pro zpestření pracovního listu, ale ve skutečnosti se žáci těžko soustředí na cokoliv
jiného. Jinou chybou může být příliš triviální nebo naopak obtížný příklad, kdy učitel
díky možnostem, které IT nabízí, zapomíná na dovednosti žáků. Upřednostňuje tedy in-
teraktivitu před znalostmi žáků. V takových případech je užití IT spíše demotivující.
Poslední skupinu tvoří nedostatky, které nejsou problémem pro samotného tvůrce,

ale pro osobu, která materiál přejala. Často se totiž stává, že zadání v pracovním listu
je nedokonalé, nezřídka kdy zcela chybí. V případě interaktivních učebnic, které svým
rozsahem zahrnují látku i celého roku, někdy chybí manuál. Tyto práce jsou pak pro další
uživatele těžko použitelné, musí být upravovány a někdy je nelze využít vůbec.

Obrázek 7: Ukázka chybného použití výrazného obrázku a pestrého pozadí (viz [2])
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SOFTWARU MATHEMATICA 
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Abstrakt: Mnoho úloh reálné praxe může být definována jako optimalizační úlohy. Řešený 
problém se převede na matematickou úlohu danou vhodným funkčním předpisem, jejíž 
optimalizace vede k nalezení argumentů účelové funkce. Řešení analytickou cestou může být 
značně komplikované nebo nemožné. Tedy je nutné hledat algoritmy, které jsou pro řešení 
konkrétních problému použitelné. Tento příspěvek se zabývá gramatickou evolucí, která může 
generovat a optimalizovat strukturu reálných modelů včetně jeho parametrů v softwaru 
Mathematica. 
 
Klíčová slova:Genetické algoritmy, Globální optimalizace, Gramatická evoluce, 
Mathematica. 
 
 

Global optimization using the software Mathematica 
 

Abstract: In this paper we discuss optimization problems solved by genetic algorithms. 
Genetic algorithms are optimizing methods based on a group of individuals, which are 
evolving in time. This work provides an introduction to grammatical evolution that can evolve 
complete models real world for using for example symbolic regression. Finally, this paper 
brings new principles to the population reproduction and the representation of individuals in 
this algorithm in software Mathematica. 
 
Key words: Genetic algorithms, Global optimization, Grammatical evolution, Mathematica. 
 

 

1. Globální optimalizace 
Většina úloh inženýrské praxe může být definována jako optimalizační úlohy. Úlohu nalezení 
globálního minima můžeme formulovat takto: 

Máme-li účelovou funkci                dRDRDf ⊆→ ,:   

(1) 
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pak globální minimum je jeden bod nebo více bodů z D s nejmenší funkční hodnotou. 

Chceme-li nalézt globální maximum, pak jej nalezneme jako globální minimum 

funkce 

 ( )    ( ). 

(2) 

Řešení analytickou cestou může být značně komplikované nebo nemožné, zvláště když 

účelová funkce má mnoho extrémů nebo má další nepříjemné vlastnosti. Analýza problému 

globální optimalizace ukazuje, že neexistuje deterministický algoritmus řešící obecnou úlohu 

globální optimalizace v polynomiálním čase, tzn. problém globální optimalizace je NP-

obtížný. Přitom globální optimalizace je úloha, kterou je nutno řešit v mnoha praktických 

problémech. Tedy je nutné hledat algoritmy, které jsou pro řešení konkrétních problému 

použitelné. 

2. Rozdělení optimalizačních algoritmů 

Optimalizační algoritmy slouží k nalezení extrému dané účelové funkce. Tyto algoritmy lze 

rozdělit dle různých kritérií jako například dle principů jejich činnosti, podle složitosti, podle 

problémů, které řeší atp.  

Dle vlastností je můžeme rozdělit například do následujících kategorií (Obrázek 1) [11]: 

 Enumerativní - Úplný faktoriální experiment. Algoritmus provede výpočet všech 

možných kombinací daného problému. Je vhodný pouze při malém počtu faktorů a 

jejich úrovní.  Pro obecné použití by výpočet nemusel byt časově uskutečnitelný. 

 

 Deterministické -  Tato skupina algoritmů vychází z klasických matematických metod. 

Předpokladem je malý a spojitý prohledávaný prostor, nejlépe unimodální účelová 

funkce, analyticky definovaný problém. Výsledkem těchto algoritmů je jediné řešení. 

 

 Stochastické – Tyto algoritmy využívají náhodné procesy, heuristicky prohledávají 

prostor. Heuristikou rozumíme postup, ve kterém se využívá náhoda, intuice, 

zkušenost. Rozdíl mezi heuristikou a deterministickým algoritmem je v tom, že na 

rozdíl od deterministického algoritmu heuristika nezajišťuje nalezení řešení. 

 

 Smíšené – Tyto algoritmy představují kombinaci algoritmů stochastických i 

deterministických. Jednotlivé metody spolu vzájemně kooperují a touto vzájemnou 

spoluprácí vytvářejí algoritmus nový. Takovýto algoritmus pak může být velmi 

kvalitní a výkonný, schopný nalézt dostatečně dobré řešení v relativně malém počtu 

ohodnocení účelové funkce. Nebývají také tak náročné na předběžné informace. Také 

nám dovolují nalézt více než jedno řešení během jednoho spuštění. Smíšená 

optimalizace je vhodná k řešení problémů, kde je velký prohledávaný prostor 

možných řešení. 
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Obrázek 1 - Rozdělení optimalizačních metod – upraveno z [11] 

 

 

Hlavní motivací pro výzkum jsou metody, které vznikají v posledních několika desetiletích a 

jsou inspirovány přírodními procesy – evoluční algoritmy. Mají několik zvláštností, které je 

činí široce použitelnými pro řadu problémů a jejich cílem je hledání nejlepšího řešení. 

Takového řešení vždy závisí na parametrech, jejichž optimální hodnoty hledáme. Jde vlastně 

o optimalizaci parametrů automaticky generovaných modelů reálných systémů. Vedle 

optimalizace spojitých parametrů modelů je však zajímavá i současná optimalizace samotné 
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struktury modelu. Tato optimalizace „na druhou“ je hlavní náplň výzkumu za použití 

softwaru Mathematica. 

Tyto modely vznikají samoorganizací z funkčních bloků pomocí evolučních technik. 

Samoorganizací generované modely mění svou strukturu a to i strukturu funkcí v modelu 

použitých, mění se tedy nejenom hodnoty parametrů, ale i parametry samotné. Procesem 

optimalizace se učí fungovat tak, aby co nejlépe napodobovaly chování reálných systémů. 

Problémů je v tomto případě celá řada a klasické metody optimalizace zde nejsou přímo 

použitelné.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 2 – Optimalizace struktury a parametrů induktivních modelů 

3. Gramatická evoluce 

Jednou z nejnovějších metod spadajících do evolučních výpočetních technik je tzv. 

gramatická evoluce [5]. Gramatická evoluce je metoda, která spojuje možnosti genetických 

algoritmů a genetického programování. Oproti genetickému programování je gramatická 

evoluce obecnější, protože není závislá na konkrétním programovacím jazyku. Genetické 

algoritmy rozšiřuje o překladač bezkontextové gramatiky a díky tomu má schopnost 

generovat složité struktury. Může být použita k popisu výrazu, grafu, sítí, programu apod. Pro 

zápis bezkontextové gramatiky je použita Backus-Naurova forma. 

3.1. Backus-Naurova forma 

Backus-Naurova forma (BNF) se využívá k vyjádření bezkontextové gramatiky, která se 

používá pro popis formálních jazyků. Popisuje jazyk formou produkčních pravidel, ve kterých 

vstupují atomické symboly, kterým říkáme terminály a neterminály. Ty jsou dále rozvinuty v 

jeden nebo více neterminálů a terminálů. Každý neterminál může mít více alternativních 

pravidel pro expandování [5].  
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Pravidla se zapisují ve tvaru: 

<symbol> ::= <možnost1> 

|< možnost2> | . . .  

| <možnost-n> 

Každá možnost je řetězec terminálů a neterminálů, který je možnou substitucí neterminálů na 

levé straně pravidla. 

3.2. Mapování z genotypu do fenotypu 

Gramatická evoluce je genetický algoritmus s odděleným fenotypem a genotypem. Pro 

jedince se používá označení fenotyp a je reprezentován tzv. genotypem. Fenotyp je množina 

vnějších znaku a vlastností jedince. Z hlediska optimalizace matematického modelu se tedy 

jedná o vlastní řešení úlohy. Řešení může být reprezentováno různě, je však jednoznačně 

určeno genotypem. Během kódování nabývají geny hodnot z odpovídajících domén tak, aby 

genotyp mohl být v dekódovacím procesu transformován na příslušný fenotyp. 

Genotyp v gramatické evoluci může být stejně jako u klasických genetických algoritmů 

binární řetězec a říká se mu chromozom. V gramatické evoluci má chromozom takovou 

funkci, že reprezentuje posloupnost pravidel tak, jak budou postupně aplikována během 

generování programu.  

Chromozomy mohou mít proměnnou délku. Celkový řetězec je rozdělen například na 

osmibitové podřetězce kódující čísla 0-255, které se nazývají kodony. Kodony jsou postupně 

čteny od začátku chromozomu a na základě jejich hodnoty je použito odpovídající pravidlo 

pro nahrazení neterminálu. Protože pravidel je většinou méně než 256, je číslo pravidla, které 

se pro rozvinutí neterminálu použije stanoveno takto:  

                                                         
(3) 

 Je zřejmé, že toto zakódování umožňuje reprezentaci jednoho pravidla několika 

různými řetězci.  

Následující příklad ukazuje proces přepisu genotypu na fenotyp: 

Budeme uvažovat výrazy, ve kterých se mohou vyskytovat operace {       }, 
proměnné     a celá čísla 0-9.  

Množina terminálů je tedy:  

  {                             }  

(4) 

Množina neterminálů je: 

  {               }  

(3) 
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kde         je výraz (expression) 

    je operátor (operator) 

     je proměnná (variable) 

     je číselná konstanta (number) 

 

Počáteční startovací neterminál         . Množina přepisovacích pravidel   pak může 

vypadat například takto: 

(A)     <expr>   :==  <op> <expr> <expr   (A0) 

     |  <var>     (A1) 

     |  <num>    (A2) 

 

 (B)  <op>    :==    +      (B0) 

                |    ‐      (B1) 

            |   *      (B2) 

             |   /      (B3) 

               |  ^       (B4) 

 

(C)  <var>   :==   X     (C0) 

                 |   Y     (C1) 

 

(D)  <num>   :==   0|1|2|3|4|5|6|7|8|9   (C0,…, C9) 

(6) 

 

Celý proces sestavení programu si ukážeme na následujícím chromozomu:  

00001100 00100100 01100000 01000011 00000100 11101000 00101111 01100111 01111111 00010011 

12 36 96 67 4 232 47 103 127 19 

 

Tabulka 1 – Příklad chromozomu sestaveného z deseti osmibitových podřetězců 

Generování programu začíná rozvinutím počátečního startovacího symbolu       , pro 

který jsou definovány tři pravidla. Protože první kodon chromozomu má hodnotu 12 a dle 

pravidla             , se bude        přepisovat pomocí pravidla (A0) na            

       .  

Následuje rozvinutí neterminálu     . Z pěti možných pravidel vybereme pro druhý kodon s 

hodnotou 36 pravidlo (B1) a      přepíšeme na – (minus).  

Analogicky pokračujeme rozvíjením dalších neterminálů, dokud není celý program hotov. Na 

obrázku 3 a 4 je zobrazeno schéma odvození výrazu       –    na stromovém grafu. 
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Obrázek 3 – Stromová struktura vytvořená postupnou expanzí pravidel 

 

 

Obrázek 4- Stromová struktura s výsledným výrazem 

Velkou výhodou takto zvolené reprezentace je to, že explicitně odděluje prohledávaný 

prostor (binární řetězce) od prostoru řešení (programy). Touto reprezentací se tak více blíží 

přirozenému genetickému kódování. 

4. Problém generování parametrů 

Gramatická evoluce je metoda vhodné pro vytváření komplexních struktur, které bývají 

parametrizované. Například při řešení symbolické regrese obsahuje výstupní matematický 

model parametry, které bývají často z oboru reálných čísel. Příklad, který byl uveden, řešil 

pouze existenci celočíselných konstant v rozsahu 0 – 9. To má však v praxi jen velmi 

omezené použití, protože většina modelů potřebuje pracovat s mnohem větším rozsahem 

parametrů. 

V gramatické evoluci i genetickém programování je generování číselných konstant, zejména v 

oboru reálných čísel, značně náročný proces. Problém spočívá především v neúměrné 

komplexnosti vytvářených řešení. Protože každý prvek výsledného řešení je určen právě 
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jedním genem, komplexita řešení přímo odpovídá počtu genu v chromozomu. Vždy je nutné 

stanovit horní mez délky chromozomu, a tedy i maximální velikost prohledávaného prostoru. 

Pro zvýšení výkonu algoritmu je vhodné stanovit tuto mez co nejnižší tak, aby se jednak 

zmenšil prohledávaný stavový prostor a aby algoritmus negeneroval zbytečně složitá řešení. 

Současně však je nutné ponechat prostor dostatečně velký, aby obsahoval i stav, nebo stavy, 

které reprezentují řešení úlohy. 

4.1. Generování parametrů pomocí matematických operátorů 

Stejně v gramatické evoluci jako v genetickém programování lze číselné konstanty generovat 

pomocí matematických operací. Jde ovšem o velice složitou operaci.  

Chceme-li například dostat konstantu 0,2, lze ji generovat například jako zlomek  
 

   
. Pokud 

použijeme stejnou gramatiku jako v předešlém příkladu, můžeme tuto konstantu vygenerovat 

například pomocí aplikace pravidel, kterou znázorňuje stromová struktura na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 – Stromová struktura znázorňující aplikaci pravidel gramatiky při generování číselné konstanty 

Pro vygenerování konstanty 0,2 musí být při minimálním odvození použito deset genů. Při 

tomto způsobu generování konstant se může snadno stát, že jedna konstanta bude mít větší 

komplexitu než celý zbytek řešení. Dalším problémem je pak velká nestabilita takovéto 

generované konstanty při použití operátorů křížení a mutace. Operátory mohou působit 

nekontrolovatelně i při velmi malé změně genotypu. Prakticky nelze zajistit to, aby byl 

docílen nějaký plynulý přechod mezi jednotlivými blízkými konstantami. Pokud se chceme 

například přesunout ze stavu, kde má konstanta hodnotu 0,2, do stavu, kde má konstanta 

hodnotu 0,3, nelze tak učinit žádným přirozeným způsobem evoluce, protože konstanta 0,3 se 

generuje za pomoci zcela jiné struktury jedince. 

4.2. Generování symbolických parametrů 

Jak bylo uvedeno, gramatická evoluce umožňuje generovat konstanty z oboru reálných čísel, 

jedná se však o velmi neefektivní postup. Další možností, jak vygenerovat strukturu modelu i 

s jejími parametry a zároveň se vyhnout výše popsaným problémům, je oddělit obě tyto části 

generování.  

expr 

op 

/ 

exp 

num 

1 

expr 

op 

+ 

exp 

num 

3 

exp 

num 

2 

375



Pro parametrizaci modelů existuje celá řada optimalizačních metod. Některé z nich byly 

představeny v kapitole Gramatická evoluce. Pokud tedy vygenerujeme model, kde budou 

parametry pouze symbolicky vyjádřené, můžeme model postoupit druhé části evoluce, kde 

některý z algoritmů globální optimalizace zajistí jejich optimalizaci [8].  

Z hlediska algoritmu gramatické evoluce nejsou pro takovéto použití ani žádné speciální 

úpravy algoritmu nutné. Proces generování modelu je zde pozměněn pouze tak, aby se místo 

konkrétních čísel generovaly symbolické konstanty. Tato změna nevyžaduje žádnou úpravu 

algoritmu samotného, jedná se pouze o změnu gramatiky.  

Takto vygenerovaný model je předán do optimalizačního procesu například genetickému 

algoritmu, diferenciální evoluci, simulovanému žíhání nebo podobně. Zde jsou za symbolické 

konstanty nalezeny konkrétní parametry a model i s parametry se vrací zpět do cyklu 

gramatické evoluce, kde už může být ohodnocen. Takto vygenerovaná struktura pak 

představuje jedno z možných řešení úlohy a algoritmus může dále pokračovat stejně, jako je 

tomu při generování modelu přímo s parametry.  

Tato metoda ovšem přináší také řadu problémů [10]. Je například nutné, aby se pro každý 

model hledaly optimální parametry. Model se ovšem v průběhu evoluce vyvíjí a některá 

řešení jsou (zvláště na začátku evolučního procesu) zcela nesmyslné a stejně nepřežijí do 

dalších generací. Ovšem i takovéto modely budou parametrizovány a hodnoceny. 

Protože jednou z nemilých vlastností evolučních algoritmů je, že jsou časově velmi náročné, 

může tato zbytečná parametrizace každého (i zjevně nevyhovujícího) modelu přinést velké 

časové ztráty a s tím i spojené problémy s konvergencí.  

Může zde také nastat například to, že gramatická evoluce vygeneruje nesmyslný model, jehož 

parametry budou úspěšně optimalizovány a tedy i přes nevyhovující strukturu může uspět 

v dalších fázích evoluce lépe než model, který má strukturu vyhovující, ale optimalizace 

parametrů neproběhla ideálně. Model by potřeboval další šanci v evolučním procesu, aby 

svou dobře vytvořenou strukturu také vhodně optimalizoval. Jedná se tedy v podstatě o 

problém přeučení. A problém dále narůstá, protože se může objevit v každém cyklu pro 

každou optimalizovanou strukturu. 

Celou řadu problémů také přináší samotná implementace tohoto řešení. Oba algoritmy spolu 

musí úzce spolupracovat a kromě modelu, parametrů a testovacích dat si musí předávat i řadu 

řídících parametrů. Dopředu také není znám počet symbolických parametrů a algoritmus na 

straně optimalizace parametrů tak musí polohu a počet těchto parametrů nejprve zjistit. Celá 

implementace tedy přináší celou řadu další technických úprav. 

5. Evoluce na druhou 

Stejně jako je nepřeberné množství úloh, které se pomocí optimalizace řeší, je nepřeberné 

množství algoritmů, které se optimalizací zabývají. Pro řadu problémů je třeba navrhnout 

model, který obsahuje různé parametry, které se právě pomocí optimalizačních algoritmů 

hledají. Vedle optimalizace spojitých parametrů modelů je však zajímavá i současná 

optimalizace samotné struktury modelu. Jen málo algoritmů se zabývá optimalizací modelu i 

jeho parametrů najednou, byť se jedná o neoddělitelné spojení. 
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Cílem výzkumu je vývoj evolučního algoritmu, který bude schopen automaticky 

samoorganizací generovat modely reálných systémů a tyto modely současně optimalizovat a 

to včetně optimalizace jeho parametrů.  

V tomto novém algoritmu je struktura modelu postavena odděleně od optimalizovaných 

parametrů tohoto modelu.  Obě optimalizace však běží ve stejnou dobu v jednom hlavním 

evolučním procesu, ale pomocí různých metod. Po studiu této problematiky z různých zdrojů 

vyplývá, že pro hlavní evoluční proces bude použit genetický algoritmus, pro generování 

struktury se nejlépe jeví gramatická evoluce. Vhodná metoda pro optimalizaci parametrů pak 

bude zvolena po dalším zkoumání a základna těchto metod by měla být širší, protože pro 

každý problém by mohla být vhodná metoda jiná. Tato myšlenka bude vyžadovat obecnost a 

variabilitu zamýšleného evolučního algoritmu. 

Nový algoritmus přináší také novou reprezentaci jedince a jeho řídících parametrů. Řešení je 

reprezentováno genotypem, který je tvořen čtyřmi chromozomy: 

 inicializační vektor (instinkt), nezávislý na věku jedince 

 strukturální vektor – model se symbolickými parametry  

 parametrický vektor – vyčíslené parametry modelu 

 vektor pomocných parametrů (věk, pravděpodobnost reprodukce, pravděpodobnost 

úmrtí). 

V běžných algoritmech se může stát, že je vygenerován velmi dobrý model, ale nejsou mu 

vygenerovány optimální parametry. Takový jedinec by byl odstraněn z dalšího reprodukčního 

procesu. Nový přístup mu však dává šanci na další „školení“ pomocí optimalizačních metod 

v dalších několika krocích evoluce. Pokud však nedojde ke zlepšení jedince v několika 

následujících krocích, pravděpodobnostní funkce na základě kontrolního procesu takového 

jedince z populace stejně odstraní.  

Inspirace z přírody přichází také v parametru věk   . Všichni jedinci mají omezenou dobu 

života, tato hodnota je pro každého jedince různá a částečně závisí na kvalitě tohoto jedince a 

částečně na konfiguraci dalších parametrů.  

Dalším kontrolním parametrem je pravděpodobnost reprodukce   , která reprezentuje, že 

jedinec    s věkem    a fitness   se může účastnit reprodukce a příští generace bude 

obsahovat jeho genetický materiál. Pravděpodobnost reprodukce může být definována: 

  (  )    (    (  ))  
(7) 

 

Stejně jako v přírodě může jedinec umřít (bude odstraněn z populace), tato skutečnost je 

reprezentována pomocí parametru pravděpodobnost úmrtí   :  

  (  )    (    (  ))  
(5) 

Tyto dva parametry budou dále zkoumány a upraveny tak, aby odrážely další vlastnosti 

populace. 
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Další inspirace z přírody přichází v inicializačním vektoru, který je nezávislý na průběhu 

evoluce, stejně jako se jedinec v přírodě rodí s nějakými definovanými vlastnostmi, které mu 

zůstávají po celý životní cyklus. Pomocí tohoto vektoru budou možno zhodnotit pokrok 

jedince v evoluci. 

Tyto dílčí parametry nabízejí tedy také velký prostor pro další výzkum. 

Algoritmus je implementován v systému Mathematica. Mathematica je komplexní systém, 

který obsahuje stovky funkcí pro vykonávání různých úkolů ve vědě, matematice a 

inženýrství včetně výpočtů, programování, analýzy dat, strukturování znalostí a vizualizaci 

informací. Mathematica má rozsáhlý soubor nástrojů, které umožňují rychle a přirozeně 

přeložit formulace problému do programu. Silnou stránkou tohoto systému je vlastní 

programovací jazyk na bázi jazyků umělé inteligence.  

Pomocí tohoto systému je nový evoluční algoritmus také testován a porovnáván s klasickými 

metodami, které se pro dané účely běžně používají.  
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MATEMATICKÝ SOFTWARE VE VÝUCE 
MATEMATIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

 

Miroslav Tichý 

Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové 

Abstrakt: Příspěvek pojednává o vhodnosti použití matematického softwaru při výuce 
matematiky na střední škole. Zaměřuje se především na možnosti práce žáků s programem 
Mathematica, na možnou softwarovou podporu výuky matematiky. 

 

Klíčová slova: matematika, Mathematica, vyučování 

 

Mathematical software in teaching Mathematics in high school 

 

Abstract: The article discuss the appropriateness of the usage of a mathematical software in 
teaching mathematics in high school. We are focused primary on the possibility of the 
students work with the Mathematica software, supporting the teaching of mathematics. 
 

 

Key words: Mathematics, Mathematica, teaching 

 

Úvod 

Použití počítače většinou zvyšuje zájem žáků o výuku. To platí pro většinu vyučovaných 
předmětů, tím více pro matematiku, kde lze použít počítač ve výuce velmi efektivně. Existuje 
celá řada programů vhodných pro výuku matematiky. Nás bude zajímat možnost jejich 
použití při výuce. Lze je rozdělit do tří základních skupin: 

1. Tabulkové kalkulátory. V oblasti tabulkových kalkulátorů preferujeme Microsoft 
Excel, který je dnes už jakýmsi standardem v této oblasti. Není to sice program pro 
výuku matematiky, nezvládá symbolické výpočty, ale jeho výhodou je to, že je a 
bude dostupný většině našich žáků i po dokončení studia. V Excelu zpracováváme 
data, lze ho využít při statistice, při tvorbě jednoduchých grafů. Excel pochopitelně 
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lze využít při řízení školy, tvorbě rozvrhu, evidenci všeho druhu. V Excelu lze řešit 
rovnice (s pomocí doplňku Řešitel), sestrojovat grafy funkcí. 

2. Programy dynamické geometrie. V této oblasti byla dlouhou dobu asi 
nejrozšířenější Cabri Geometry. V současné době vyrostlo tomuto programu 
několik konkurentů, jako velmi zajímavý se jeví program GeoGebra. Tento 
program je od začátku vyvíjen jako open source. Je tedy zdarma dostupný školám, 
učitelům i žákům. O programu GeoGebra se na konferenci Užití počítačů ve výuce 
matematiky mluvilo podrobně v několika příspěvcích, nebudeme se jím zde dále 
zabývat. 

3. Programy CAS (Computer Algebra System). I v této oblasti je více možností 
výběru. Mezi nejznámější programy tohoto typu patří např. Mathematica, Maple, 
MATLAB, dříve Derive, nebo ze svobodného softwaru např. Maxima. 

Program Mathematica 

Mathematica je systém ve světě velmi rozšířeným a výkonným, užívaným v praxi, vědě 
i na vysokých školách. Je to však zároveň i systém velmi vhodný pro podporu výuky 
matematiky na střední škole. Žáci velmi rychle mohou zvládnout základní příkazy systému 
potřebné k řešení úloh středoškolské matematiky, pak už mohou postupně své znalosti 
rozšiřovat na složitějších příkladech, zároveň tak postupně chápat stavbu a logiku celého 
systému. 

Mathematica je rozsáhlý programový systém, který lze používat jednak 
„jednořádkovými“ přímými příkazy, např. pro řešení rovnice, nerovnice, zobrazení grafů 
funkcí a relací, lze v něm ale i programovat, Mathematica má vestavěn vlastní programovací 
jazyk vytvořený na základě jazyků umělé inteligence. Mathematica má prostředky pro řešení 
úloh symbolicky (s použitím názvů parametrů, proměnných), tak i numericky, pokud nás 
zajímá číselné řešení.  

Učím na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové. V naší škole se 
snažíme o použití programu Mathematica jak učitelem, který si může výuku předem připravit, 
tak i žákem, který v tomto programu může řešit domácí úkoly, připravovat se na výuku. Naší 
výhodou je, že používáme neomezenou licenci programu, která umožňuje používat program 
Mathematica všem žákům i učitelům školy ve škole i na jejich domácích počítačích. 
Vzhledem k tomu, že většina žáků používá při vyučování vlastní notebooky, mají tak program 
Mathematica dostupný při všech hodinách, kdy je zapotřebí. Žáci tak mohou používat 
program Mathematica při výpočtech ve fyzice, modelovat děje v elektrotechnických 
předmětech a v neposlední řadě použít program Mathematica při programování. 

Program Mathematica používáme ve výuce od roku 2006. Myslíme si na základě 
zkušeností z předchozích let, že naše volba matematického softwaru byla správná. U žáků, 
kteří s programem pracují, se zvyšuje zájem o matematiku, o vlastní práci při řešení příkladů 
s podporou počítače. Mathematica žákům po zvládnutí programu umožňuje soustředit se na 
vlastní matematickou podstatu problému. Technické a pracné výpočty mohou předat počítači. 
Nenahraditelná je Mathematica při vizualizaci problémů, při tvorbě grafů.  

Zároveň žáci vidí, že k řešení matematického problému nestačí jen ovládat počítač, že 
k tomu, aby daný problém vyřešili, musí především znát samotnou matematiku. Program jim 
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práci jen usnadňuje, provádí rutinní výpočty. Vhodně problém matematizovat, zadat výpočty 
a správně interpretovat výsledky ale nemůže počítač ani program, jen člověk. 

Použití programu Mathematica je výhodné i pro učitele. Samozřejmě až poté, co se sám 
naučí s programem pracovat. Určitě je výhodou to, že příklady má uloženy v počítači. Učitel 
má při použití softwaru i snazší výběr příkladů k řešení. Podpora programu Mathematica 
umožní řešit i příklady, které nevycházejí numericky pěkně. Zároveň tak i žáci vidí, že v praxi 
se celočíselné výsledky příkladů tak často jako ve školské matematice nevyskytují. Další 
možností programu Mathematica výhodnou pro učitele je generování písemných prací, 
domácích úkolů individuálně pro každého žáka, čímž se zamezí opisování. Lze zde snadno 
generovat různé sady příkladů stejné obtížnosti lišící se pouze numericky. Zároveň pak lze 
pro snadnější a rychlejší kontrolu žákovských prací vygenerovat i příslušná řešení. Další 
oboustrannou výhodou pro žáky i učitele je tvorba grafů, animací. Lze vytvářet grafy funkcí a 
křivek ve 2D i ve 3D, kreslit i více křivek najednou v kvalitě nesrovnatelně vyšší než by bylo 
možné na tabuli.  

Mathematica je systém, který je co do možnosti použití „škálovatelný“ dle úrovně žáka, 
jak ukážeme v následujícím příkladu. 

  

Příklad 1. Žáci mají za úkol sestrojit pro různé hodnoty parametru a graf funkce f: 
y=x3+ax+4. Žáci, kteří práci se systémem Mathematica příliš neovládají, vyřeší úlohu takto: 

Plot [x3 + 10*x + 4, {x, -8, 8}], sestrojí jednoduchý graf.  

 

Následně pak mění hodnotu „10“, tak sledují, k jakým změnám grafu dochází. 

Žáci zkušenější v práci se systémem Mathematica mohou vytvořit dynamický graf a změny 
sledovat přímo v něm pohybem posuvníku pro parametr a. 

Manipulate[Plot[x3 + a*x + 4,{x, -8, 8}, PlotRange -> {{-8, 
8},{-100, 100}}, AspectRatio -> 1, AxesLabel -> {x,y}], {a, -
20, 20}] 
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Díky znalosti programu tak žák vyřeší příklad daleko snadněji a lépe než jeho méně 
připravený kolega, lépe vidí vliv parametru na chování funkce. 

 

Příklad 2. Problém s funkcí y = arccotg x.  

Při probírání cyklometrických funkcí jsme ve třídě narazili na problém. Program Mathematica 
zobrazuje graf takto: 

Plot [{ArcCot[x], Pi}, {x, -8, 8}, AspectRatio -> Automatic, 
AxesLabel -> {x,y}] 

Do grafu jsme doplnili konstantu . 
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Z grafu je vidět, že Wolfram Mathematica na rozdíl od matematiky klasické používá u funkce 

cotg x jako definiční obor interval 〈 , 〉, což mění inverzní funkci. Chceme-li dostat funkci 

arccotg x klasickou tak, jak ji ve škole používáme, je třeba pro záporná x posunout funkční 

hodnoty o  v kladném směru osy y. Žáci dostali za úkol předefinovat funkci arccotg x tak, 

aby odpovídala funkci běžně používané. Mnozí nejprve sestrojili její graf: 

g1= Plot[ArcCot[x] + ,		 {x, -8, 0}, PlotRange ->{{-8, 8}, {-6, 

6}}]; 

g2= Plot[ArcCot[x],		{x, 0, 8}]; 

Show[g1, g2] 

 

Tím však není vyřešen výpočet funkčních hodnot, funkci jsme v podstatě nedefinovali. 

Definujme funkci myArcCot x, která již bude podmínky „správné“ arkuskotangenty splňovat. 

Využijeme přitom možnost definovat funkci po částech. 
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myArcCot[x_] := Piecewise[{{  + ArcCot[x], x < 0}, {ArcCot[x], 

x }}] 

Plot[{ , myArcCot[x]}, {x, -8, 8}, AspectRatio -> Automatic, 

AxesLabel -> {x, y}, Ticks -> {Automatic, {0, , }}] 

 

Takto definovaná funkce počítá správně i funkční hodnoty:  

myArcCot[1] 

myArcCot[ √ ] 

{ , } 

Funkce ArcCot[x] systému Mathematica může počítat i více funkčních hodnot najednou, 

zadáme-li místo jednoho jejího argumentu list čísel. To naše nová funkce zatím nezvládne. 

Doplňme její definici o atribut „Listable“, který jí výše uvedenou možnost doplní. 

Attributes[myArcCot] = Listable; 

myArcCot[ , √ ] 

{ , } 

Je vidět, že systém Mathematica znalosti matematiky nenahradí. Žák musí znát matematiku, 

vědět, jaký řeší problém, pak mu může software podstatným způsobem pomoci. 
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Příklad 3. Určete pravděpodobnost, že v náhodně vybrané skupině 30 lidí (např. školní 

třída) má alespoň jedna dvojice narozeniny ve stejný den v roce.  Přestupný rok neuvažujeme. 

Jde o známý „narozeninový problém“, úlohu, kterou sestavil rakouský matematik Richard 

von Mises. Mohli bychom ji řešit přímým výpočtem, zkusme však nejprve řešení 

vymodelovat bez pomoci kombinatoriky. Předpokládejme, že máme k dispozici program 

Mathematica a žáky, kteří již byli s tímto systémem seznámeni. K modelování použijeme 

generátor (pseudo)náhodných čísel, který je v programu vestavěn. 

RandomInteger[{1,365}] 
Tento příkaz vygeneruje jedno číslo od 1 do 365, simulujeme jím tedy datum narození 

jednoho člověka. 

Vygenerujme takto 30 čísel pro 30 lidí. 

skupina:=RandomInteger[{1,365},30] 
 skupina 
{311,194,242,234,277,24,261,48,91,320,184,99,44,186,204,51,139
,155,193,166,142,51,71,87,264,264,239,239,113,76} 
 
Získaná data můžeme pro lepší prohlížení setřídit. 

Sort[skupina] 
{16,23,27,39,49,49,57,77,90,94,96,108,123,125,149,156,184,198,
202,204,212,217,228,232,245,255,280,336,342,345} 
 
Vytvořili jsme tak model jedné třicítky lidí ze zadání, shodou okolností vidíme, že zde je 

dvojice lidí narozená 49. den v roce. To nám pochopitelně nestačí. Využijeme simulačních 

možností počítače a jeho rychlosti, opakujme pokus 10000 krát (pochopitelně není problém i 

víckrát). Vznikne list data. 

data=Table[skupina,{10000}]; 
 
Tento list ze zřejmých důvodů nevypisujeme, data jsou uložena v paměti počítače. 

S využitím funkce Union (sjednocení) napíšeme jednoduchou funkci, která vynechá 

opakované hodnoty v jedné skupině. Ty nás právě zajímají. 

stejnyden[sk_]:=Length[Union[sk]]<30 
 

A teď už jen spočteme pravděpodobnost jako relativní četnost. Funkce Map aplikuje 
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definovanou funkci stejnyden na data, Count spočte, kolikrát se vrátila pravda - alespoň jedna 

dvojice narozená ve stejný den v roce. Výsledek zobrazíme numericky. 

pst=Count[Map[stejnyden,data],True]/10000 //N 
0.7049 
 

Vidíme, že pravděpodobnost výskytu alespoň dvou lidí s narozeninami ve stejný den ve 

skupině 30 lidí je poměrně vysoká. 

Podívejme se na matematické vyjádření pravděpodobnosti jevu, který jsme modelovali. 

jinak=1-Binomial[365,30]*30!/Power[365,30] //N 
0.706316 
 

Vzorec je zapsáním kombinatorického vztahu v jazyku systému Mathematica. 

)365(

)365(
1

/
30

30

V

V
p   

Spočtěme dále pravděpodobnosti výskytu stejného jevu pro skupiny od 2 do 40, výsledek 

zobrazme v grafu. 

jinaknp[p_]:=1-Binomial[365,p]*p!/Power[365,p] 
tabulka=Table[{n,jinaknp[n]},{n,1,40}] //N 
{{1.,0.},{2.,0.00273973},{3.,0.00820417},{4.,0.0163559},{5.,0.
0271356},{6.,0.0404625},{7.,0.0562357},{8.,0.0743353},{9.,0.09
46238},{10.,0.116948},{11.,0.141141},{12.,0.167025},{13.,0.194
41},{14.,0.223103},{15.,0.252901},{16.,0.283604},{17.,0.315008
},{18.,0.346911},{19.,0.379119},{20.,0.411438},{21.,0.443688},
{22.,0.475695},{23.,0.507297},{24.,0.538344},{25.,0.5687},{26.
,0.598241},{27.,0.626859},{28.,0.654461},{29.,0.680969},{30.,0
.706316},{31.,0.730455},{32.,0.753348},{33.,0.774972},{34.,0.7
95317},{35.,0.814383},{36.,0.832182},{37.,0.848734},{38.,0.864
068},{39.,0.87822},{40.,0.891232}} 
 

ListPlot[tabulka, AxesLabel->{„n“,“p“}] 
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Na tomto příkladu žáci objevují možnosti systému Mathematica při modelování. Vidí, že 

správně zvoleným modelem, správnou simulací dosáhnou týchž výsledků jako výpočtem. 

Závěr 

Použití matematického softwaru při výuce matematiky se nám na Střední škole aplikované 

kybernetiky osvědčilo. Zájem žáků o takto pojatou výuku matematiky se zvýšil, i když by 

bylo obtížné kvantitativně prokázat o kolik. Uvedené příklady byly s žáky řešeny a setkaly se 

s jejich značným zájmem. Použití počítače ve výuce a použití netradičních postupů – 

modelování dějů – je určitě vhodné i pro motivaci žáků k dalšímu studiu matematiky, 

případně i matematického softwaru.  
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VYUŽITIE INTERAKTÍVNYCH EXCELOVSKÝCH 
ZOŠITOV PRI ROZVOJI FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI NA HODINÁCH MATEMATIKY 
 

Peter Vankúš 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

 
Abstrakt: V príspevku prezentujeme používanie interaktívnych excelovských zošitov ako 

pomôcky pri rozvíjaní finančnej gramotnosti na hodinách matematiky druhého stupňa 

základných škôl a na stredných školách. Táto pomôcka umožňuje dynamické modelovanie 

problémov danej oblasti a tak uľahčuje ich riešenie. Cieľom príspevku je motivovať učiteľov 

matematiky k zaradeniu prezentovanej aktivity do vyučovania resp. na tvorenie vlastných 

aktivít využívajúcich dynamické modelovanie problémov z oblasti finančnej gramotnosti. 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematické úlohy z reálneho života, dynamické 

modelovanie, program Microsoft Excel 

 

Implementation of the Interactive Microsoft Excel Sheets in the 

Teaching of Financial Literacy 

 
Abstract: In this article we present implementation of interactive Microsoft Excel sheets as a 

tool for teaching financial literacy during school mathematics. This tool support dynamic 

modelling of the task in this area and makes them easier for students. The aim of the article is 

to inspire mathematics teachers to use our activity or to create their own activities using 

dynamical modelling of financial literacy tasks.  

 

Key words: financial literacy, real-life mathematical tasks, dynamical modelling, Microsoft 

Excel 
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ÚVOD 

V súčasnosti sa v rámci edukácie začalo prihliadať na rozvoj finančnej gramotnosti 

žiakov. Vhodným predmetom na ktorom sa dá finančná gramotnosť rozvíjať je matematika. 

Aby sme ale využili tento potenciál matematiky, musíme zvoliť správne metódy edukácie, 

opustiť bezduché memorovanie a riešenie úloh a využívať metódy problémového vyučovania, 

riešenia úloh s reálnym kontextom a využívania moderných informačných technológií 

(Kohanová, 2010; Koreňová, 2004; Koreňová, 2010; Petrášková a Horváthová, 2010; 

Regecová a Slavíčková, 2010; Vallo, 2009; Šedivý a kol., 2008; Šedivý a kol., 2011). 

V našom článku píšeme o práci s programom Microsoft Excel pri riešení 

matematických úloh z reálneho života. Tento program umožňuje interaktívne modelovanie 

problémov, pri ktorom je možné meniť vstupné údaje a tak zvážiť správanie matematickej 

úlohy pri rôznych začiatočných podmienkach. Vďaka dostupnosti programu Microsoft Excel 

je tento ideálnym nástrojom pre vyučovanie matematiky, ktorý môžu žiaci používať 

i v domácom prostredí a neskôr vo svojom pracovnom i súkromnom živote. 

INTERAKTÍVNE EXCELOVSKÉ ZOŠITY 

Problematike interaktívnych excelovských zošitov (v angličtine sa označujú ako 

excelets, jednotné číslo excelet) sa venujú viacerý odborníci zo zahraničia. Skúmané sú 

možnosti využívania týchto zošitov vo vyučovaní matematiky, chémie, fyziky a iných 

predmetov. Spomenieme najzaujímavejšie projekty v tejto oblasti.  

Scott A. Sinex, profesor a vedúci Katedry fyzikálnych vied a inžinierstva na Prince’s 

George Community College v USA, štát Maryland, je autorom množstva článkov 

a príspevkov na medzinárodných konferenciách, ktoré sa týkajú využívania interaktívnych 

excelovských zošitov vo vyučovaní prírodných vied. Viaceré z nich nájde čitateľ v zozname 

použitej literatúry. Na stránke http://academic.pgcc.edu/~ssinex/ je viacero stiahnuteľných 

publikácií týkajúcich sa tejto oblasti. Na stránke http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/ je 

možné nájsť funkčné interaktívne excelovské zošity, spolu s návodmi k ich zostrojeniu. 

Používaniu interaktívnych excelovských zošitov vo vyučovaní matematiky, štatistiky 

a prírodných vied sa venuje Erich Neuwirth, profesor štatistiky a informatiky na Viedenskej 

univerzite, Rakúsko, vedúci Centra didaktiky informatiky na tejto univerzite. Na jeho stránke 

http://sunsite.univie.ac.at/Spreadsite/#spreadexed čitateľ nájde odkazy na články a knihy 

pojednávajúce o používaní interaktívnych excelovských zošitov vo vyučovaní prírodných 
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vied. Za účelom stiahnutia sú tu k dispozícii fungujúce interaktívne excelovské zošity 

obsahujúce zaujímavé príklady matematického modelovania fyzikálnych a ekonomických 

problémov.  

Stiahnuteľné interaktívne excelovské hárky, roztriedené podľa tém vyučovanie 

stredoškolskej a vysokoškolskej matematiky a chémie, pre ktoré sú určené, nájde čitateľ 

na stránke profesorky matematiky na Framingham State College, Sarah L. Mabrouk 

http://www.framingham.edu/faculty/smabrouk/Interactive/index.htm. 

Ako vidíme, problematika používania interaktívnych excelovských zošitov je 

v súčasnosti vysoko aktuálna. Je to vďaka skúsenostiam uvedených pedagógov vysokých 

škôl, ktorý zistili pozitívne vplyvy tejto edukačnej metódy na priebeh a výsledky 

vyučovacieho procesu. Cieľom nášho článku je na konkrétnej matematickej úlohe z reálneho 

života vysvetliť spôsob tvorby interaktívneho excelovského zošita a umožniť tak používanie 

tejto edukačnej metódy širšou učiteľskou verejnosťou. 

TVORBA INTERAKTÍVNEHO EXCELOVSKÉHO HÁRKU NA RIEŠENIE 

MATEMATICKEJ ÚLOHY 

V nasledujúcej časti článku opíšeme konkrétnu matematickú úlohu zo života a jej 

riešenie pomocou interaktívneho excelovského zošita. Budeme diskutovať o pozitívach 

a negatívach tohto prístupu v porovnaní s bežným spôsobom riešenia tejto úlohy bez použitia 

informačných technológií.  

Majme matematickú úlohu zo života: Mladá rodina si kupuje byt. Keďže nemá 

dostatok finančných prostriedkov, po množstve vybavovania sa im podarí získať v banke úver 

na sumu, ktorú potrebujú doložiť k našetreným peniažkom – 150 000 EUR. Úver dostanú 

z úrokom 5,49 % na dobu 30 rokov. Úročenie prebieha raz ročne, 31. decembra. Splátky sú 

mesačné, pri danej výške úroku pevne stanovené. Aká bude výška splátky za daných 

podmienok (prvá splátka je 15. júla 2012)?  

Pomocou interaktívneho excelovského zošita môžeme jednoducho modelovať uvedenú 

úlohu. Prvý stĺpec zošita budú tvoriť mesiace, počas ktorých musíme splátku zaplatiť. Ak do 

prvej bunky napíšeme 15. 7. 2012 a do druhej 15. 8. 2012, stačí nám tieto bunky označiť a pri 

pohybe nadol Excel automaticky vyplní bunky, pričom dochádza správne k zmene mesiacov 

a rokov. Keďže splácame 30 rokov = 30 x 12 mesiacov, musíme dátumami vyplniť 

360 buniek. V zobrazenom náhľade majú bunky formát dátum, zobrazenie mesiaca a roku. 
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Druhý stĺpec bude obsahovať sumu, ktorú je potrebné splatiť na začiatku uvedeného 

mesiaca. Do bunky zodpovedajúcej prvému mesiacu vložíme 150 000 EUR (formát mena, 

symbol EUR). Do nasledujúcej bunky v danom stĺpci je treba vložiť sumu, ktorú dostaneme, 

keď od prvej bunky odpočítame výšku mesačnej splátky. Výšku mesačnej splátky nevieme. 

Bude to parameter, ktorého hodnotu budeme meniť, až kým nedospejeme k správnej hodnote. 

Teraz prichádza dôležitá časť tvorby interaktívneho excelovského hárku. Na to, aby sme 

mohli interaktívne meniť veľkosť splátky, použijeme ovládač Posúvač (slovenská verzia MS 

Office) resp. Scroll Bar (anglická verzia MS Office). Na to aby sa nám zobrazil, zvolíme po 

stlačení Tlačidla Office v ľavom hornom rohu okna programu Microsoft Excel tlačidlo 

Možnosti. V ponuke následne zvolíme zobrazenie panelu Vývojár. Tento panel ponúk nám 

umožní vkladať Ovládacie prvky. Uvedené platí pre verziu Microsoft Office 2007. Vo verzii 

Microsoft Office 2003 treba zvoliť z panela nástrojov položku Forms 

(View →Toolbars→Forms). 

 
obr. 1 Zobrazenie panela Vývojár v MS Office 2007 
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Z panela ovládacích prvkov si vyberieme nástroj s označením Posúvač (po kliknutí na 

tento nástroj je nutné umiestniť ho do aktívneho zošita tak, že kurzorom, ktorý má teraz tvár 

kríža, označíme miesto, kde má byť Posúvač umiestnený. 

Po kliknutím pravým tlačidlom myši na Posúvač vyberieme položku Formátovať 

ovládací prvok. Zobrazí sa nám okno, v ktorom nastavíme základné parametre tohto 

interaktívneho prvku. Ako prvé nastavíme, ktorá bunka bude obsahovať náš parameter, ktorý 

chceme interaktívne meniť. Urobíme to pomocou položky Prepojenie s bunkou. V našom 

prípade to bude bunka D2.V tejto bunke sa bude zobrazovať aktuálna hodnota mesačnej 

splátky, kliknutím na šípky Posúvaču sa bude uvedená hodnota meniť. Ako ďalší krok 

nastavíme minimálnu a maximálnu hodnotu mesačnej splátky a veľkosť zmeny hodnoty na 

jedno kliknutie na šípku Posúvaču (Minimálna hodnota, Maximálna hodnota, Zmena o krok). 

V našom prípade nech minimálna výška splátky je 100 EUR, maximálna výška je 1 500 EUR 

a veľkosť zmeny je 1 EUR. 

 
obr. 2 Nastavenie parametrov ovládacieho prvku Posúvač 
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Následne môžeme vyplniť druhý stĺpec, obsahujúci výšku celkovej sumy, ktorú 

musíme splatiť na začiatku daného mesiaca. Do druhej bunky tohto stĺpca zadáme vzorec, 

ktorý povie, že veľkosť sumy je rovná sume z predchádzajúceho mesiaca mínus výška 

mesačnej splátky, t.j. v našom prípade bunka B3 bude obsahovať vzorec =B2-$D$2. Bunka 

D2 obsahuje výšku mesačnej splátky, symboly dolára vo vzorci zabezpečujú, že adresa tejto 

bunky je stála a pri aplikovaní vzorca na ostatné bunky sa nebude jej číslo meniť. Následne 

môžeme označením tejto bunky a pohybom nadol aplikovať vzorec na ostatné bunky. 

V našom modelovaní sme ešte nezohľadnili navýšenie sumy o úroky, ktoré musíme banke 

zaplatiť (5,49 %, úročenie prebieha raz ročne, 31.12.). Preto do vzorca pre každú bunku, ktorá 

zodpovedá januáru, pridáme navýšenie o úroky. Vzorec potom bude vyzerať napr. pre bunku 

B8 takto: =(B7-$D$2)*1,0549. Tento postup je možné urobiť ručne, pre používateľov 

zdatnejších v práci s programom Microsoft Excel je výhodnejšie použiť funkciu IF 

(vytvoríme stĺpec, ktorý bude obsahovať len názov mesiaca (formát dátum, zobrazenie len 

mesiac) a vzorec pre výpočet celkovej sumy v bunke B3 zmeníme nasledovne: 

=IF(C3="január";(B2-$D$2)*1,0549;B2-$D$2). Teda v prípade, že ide o mesiac január, suma 

sa navýši o úroky, v ostatných mesiacoch sa výpočet celkovej sumy, ktorú dlžíme, nezmenil. 

Po označení bunky B3 a pohybe nadol sa vzorec v správnom tvare prenesie aj na ostatné 

bunky tohto stĺpca. 
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obr. 3 Výpočet zostatku dlžnej sumy 

 
Týmto sme vytvorili model uvedenej matematickej úlohy. Ak sa pri výške splátky 

100 EUR pozrieme na celkovú sumu, ktorú dlžíme po 30 rokoch splácania, vidíme, že je 

531 849 EUR (bunka B 361). Teda banke dlžíme viac ako bola pôvodná suma. Výšku splátky 

musíme zväčšiť. Pomocou Posúvaču meníme výšku splátky a sledujeme správanie sa bunky 

B 361 (aby sme nemuseli stále pozerať na koniec súboru, do bunky E3 vložíme hodnotu 

bunky B361 pomocou vzorca =B361). 

Zmenou výšky splátky zistíme, že pri splátke 776 EUR budeme po 30 rokoch 

splácania dlžiť banke 158 EUR, pri splátke 777 EUR by sme preplatili banke 628 EUR. 

Skutočná veľkosť splátky by bola medzi 776 EUR a 777 EUR, keďže v praxi sa výška splátky 

zaokrúhľuje na celé číslo nahor, splátka by bola 777 EUR.  
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obr. 4 Výška hľadanej mesačnej splátky 

 
DISKUSIA: Ak porovnáme prístup riešenia uvedenej matematickej úlohy pomocou 

interaktívneho zošita programu Microsoft Excel a postup používaný vo vyučovaní bez 

používania takéhoto počítačového modelovania, vidíme značné rozdiely. Pri riešení uvedenej 

úlohy pomocou počítačového modelovania si vystačíme zo základnými vedomosťami 

z oblasti percent a predstavou o fungovaní splácania hypotéky. Uvedená úloha je preto 

riešiteľná i v 7. ročníku základnej školy. (Samozrejme nutným predpokladom je ovládanie 

práce s programom Microsoft Excel, ktoré by malo patriť k jednej z kľúčových kompetencií – 

práci s počítačom.) Pri riešení úlohy postupom bez počítačového modelovania sa 

nezaobídeme bez zručnosti v tvorbe rovníc na základe zadania matematickej úlohy, ani bez 

vedomostí o geometrickej postupnosti a súčte jej n členov. Úloha je preto riešiteľná až na 

úrovni pokročilej stredoškolskej matematiky. Vznikajú tu dva problematické momenty: 

Keďže popisovaná úloha je úlohou z reálneho života, je veľmi výhodné dať nástroje na jej 
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riešenie i žiakom, ktorý navštevujú stredné školy z minimálnou výučbou matematiky, resp. 

ukončia školskú dochádzku základnou školou. Za druhé, ani po absolvovaní stredoškolskej či 

ani vysokoškolskej dochádzky nie je zaručené, že s istým časovým odstupom absolventi 

nezabudnú potrebné vedomosti ohľadne geometrických postupností. Je ale preukázané, že 

zručnosti v modelovaní matematických problémov pomocou programu Microsoft Excel sú 

trvalejšieho charakteru (najmä ak boli získané naozaj problémovým vyučovaním a nie 

formálnou cestou). Tejto problematike sa venuje nasledovná publikácia (Deane Arganbright, 

2006), v ktorej autor, vysokoškolský pedagóg, prezentuje výhody používania interaktívnych 

zošitov a počítačového modelovania matematických problémov vo vzdelávaní študentov 

i celoživotnom vzdelávaní pracovníkov z oblasti vedy, ekonómie a inžinierstva. Samozrejme 

vedomosti o geometrických postupnostiach sú nevyhnutnou súčasťou matematického 

vzdelávania. Schopnosť modelovať matematické problémy pomocou informačných 

technológií je však veľkým pomocníkom, ktorý je schopný preklenúť isté nedostatky vo 

vedomostiach z matematiky a tak dosiahnuť riešenie pomerne náročných matematických úloh 

(Príkladom je modelovanie fyzikálneho pohybu pomocou počítačov. Tým sa vyhneme 

riešeniu niekedy náročných diferenciálnych rovníc.) 

ZÁVER 

V článku sme opísali tvorbu jednoduchého interaktívneho excelovského zošita, 

pomocou ktorého sme vyriešili matematickú úlohu zo života, ktorá patrí do oblasti základnej 

finančnej gramotnosti. Opísané používanie interaktívnych excelovských zošitov má viaceré 

prednosti, umožňujúce riešiť náročnejšie matematické problémy. Žiaci tak získavajú zručnosti 

v modelovaní a riešení problému a používaní výpočtovej techniky. Uvedené patrí medzi 

kľúčové kompetencie, osožné vo veľa pracovných oblastiach a úlohách. Tematika finančnej 

gramotnosti je na viac mimoriadne dôležitá. Veríme, že náš článok bude podnetom pre 

využívanie interaktívnych zošitov programu Microsoft Excel širšou učiteľskou verejnosťou. 
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PROJEKT „GEOMETRIA V NAŠOM MESTE“ - 
VYUŽITIE DIGITÁLNEHO FOTOAPARÁTU 

A GEOGEBRY PRI TVORBE ÚLOH S REÁLNYM 
KONTEXTOM 

 
Kitti Vidermanová, Janka Melušová 

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre 

 
Abstrakt: Projektové vyučovanie ako moderná vyučovacia metóda už prenikla aj na naše 
základné a stredné školy. Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť 
žiakov do poznávacieho procesu, v našom prípade tvorbou úloh pre svojich spolužiakov 
a ostatných žiakov. V tomto príspevku predstavujeme projekt „Geometria v našom meste“, 
ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov gymnázia a 18 budúcich učiteľov matematiky. Žiaci 
a študenti vyhľadávali a fotografovali geometrické útvary a telesá. Ich ďalšou úlohou bolo 
zostaviť a vyriešiť slovné úlohy zamerané na odfotografované objekty. 

 
Kľúčové slová: projektové vyučovanie, geometria, úlohy s reálnym kontextom. 

 
 

Project „Geometry in our city“ – the Using of Digital Camera  
and GeoGebra by Creation of Tasks with Real-Life Context 

 
Abstract:Project-based learning, as an innovative form of education, became a reality in 
Slovak lower and upper secondary schools. The main aim of project approach is the active 
enrolment of students in the learning process, in our case, in posing the project for the peers. 
In this contribution we introduce the project „Geometry in our city“ in which took part 11 
students of grade 9 from grammar school and 18 pre-service teachers. Students and student-
teachers looked for and took pictures of geometrical shapes and solids. Later they posed and 
solved tasks based on objects in taken pictures. 

 
Key words: project-based learning, geometry, real-life problems  

 
ÚVOD 

V podvedomí každého z nás sa škola ešte stále spája s tabuľou a kriedou. S prácou 
učiteľa sa však spája celá škála učebných pomôcok a didaktickej techniky. V dnešnej 
modernej dobe sa žiaci a študenti stretávajú a pracujú s modernou technológiou už 
v predškolskom veku.  

Ešte pred desiatimi rokmi sme: vyhľadávali informácie v knihách, časopisoch 
a encyklopédiách; navzájom sme komunikovali prostredníctvom pevnej telefónnej linky, 
listami ,pohľadnicami ;dokumenty sme zdieľali pomocou xeroxových kópií. Dnes žiaci 
a študenti vyhľadávanie informácie na internete, komunikujú cez sociálne siete, poznámky zo 
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školy si skenujú a posielajú e-mailom. Musíme si uvedomiť, že žiak si tak do školského 
prostredia prináša množstvo podnetov, skúseností ale aj očakávaní, že aj v škole bude pri 
svojej práci podobné nástroje používať. Už dnes je isté, že namiesto encyklopedických 
vedomostí sa od žiaka očakáva schopnosť informácie vyhľadať, kriticky zhodnotiť, upraviť 
a vhodne prezentovať. Významnú úlohu zohráva schopnosť pracovať v skupine, 
konštruktívne diskutovať, plánovať si jednotlivé etapy práce. 

Pokiaľ chceme v praxi realizovať prípravu žiakov na život v informačnej spoločnosti, 
musí byť škola schopná ponúknuť prostredie pre tvorivú prácu, najmodernejšie nástroje 
a profesionálnych učiteľov.[1] 

V našom príspevku ukážeme jednu možnosť využitia digitálneho fotoaparátu 
a geometrického softvéru GeoGebra. Výhodou digitálneho fotoaparátu je, že žiaci aj učitelia 
ho využívajú vo svojom osobnom živote, teda s ním vedia pracovať. Pre potreby danej 
aktivity je potrebná iba základná znalosť softvéru GeoGebra (konštrukcia bodu, úsečky, 
priamky, mnohouholníkov, práca s obrázkom). 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Zo začiatku sa projektové vyučovanie ako moderná vyučovacia metóda na Slovensku 

najčastejšie využívala vo vyučovaní jednotlivých predmetov najmä na osemročných 
gymnáziách. Postupne však prenikla aj na základné a stredné školy, pretože je to nesporne 
efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické 
metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. Samotná realizácia 
projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje 
učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny. 

Projektom nazývame komplexné problémy, ktoré nemusia vychádzať z obsahu učiva, 
ale predovšetkým zo života, z mimoškolských skúseností. Riešia ich skupiny žiakov 
(kooperatívne vyučovanie), riešenia vedú ku konkrétnym výsledkom, produktom. 

Na riešení projektu sa môže zúčastňovať jeden alebo viac žiakov. Podľa toho 
rozlišujeme projekty individuálne, skupinové, triedne, ale tiež projekty presahujúce rámec 
školy – projekty republikové alebo dokonca medzinárodné, na ktorých sa zúčastňujú žiaci 
rôznych škôl, rôznych ročníkov, rôznych vekových kategórií. Podľa doby riešenia delíme 
projekty na dlhodobé a krátkodobé. Tematicky sa projekty týkajú jedného predmetu – 
monotematické, alebo sú komplexné, pri riešení ktorých žiaci musia využiť vedomosti 
získané vo viacerých predmetoch. 

Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho 
procesu, ktorý je charakteristický svojou otvorenosťou. Učitelia vytvárajú problémové 
scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre 
projektov sú len rámcové a dotvárajú sa v spolupráci so žiakmi počas riešenia. Realizácia 
projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej 
motivácie, záujmov a potrieb. Pri tvorbe scenárov sú učitelia a žiaci inšpirovaní svojim 
najbližším okolím a problémami, ktoré vychádzajú z bežného života. 

Z hľadiska kognitívnych cieľov projektové vyučovanie umožňuje: 

 prehlbovať a rozširovať poznanie, 
 integrovať poznatky do uceleného systému poznania, 
 rozvíjať tvorivé myslenie, 
 uvedomovať si význam a zmysel poznávania. 
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Pokiaľ ide o tvorivú činnosť, tak rovnako ako pri iných činnostiach v škole, to, čo z detí 
dostaneme, závisí nielen od ich vlastných schopností, ale i na učiteľovej obratnosti. Učiteľ, 
ktorý má široké spektrum záujmov, a má snahu zdieľať ich s deťmi v rámci školského 
vyučovania i mimo neho, viac podporuje tvorivosť žiakov ako učitelia, ktorí sú stereotypní. 
Wallach (1971) ukázal, že tvoriví dospelí boli zrejme v detstve všeobecne vystavení mnohým 
rozmanitým skúsenostiam a takému prostrediu, v ktorom boli povzbudzovaní, aby sa pýtali, 
aby si skúšali svoje nápady praktickým experimentovaním. [2]  

Základnou metódou rozvíjania tvorivosti je tvorba tvorivých úloh. Projektové 
vyučovanie je tiež takým druhom, ktorý vytvára predpoklady pre vlastnú tvorivú činnosť 
žiakov. 

Edukačné a formatívne ciele spočívajú predovšetkým v rozvíjaní schopností a návykov: 
 samostatne a tvorivo pracovať, 
 plánovať vlastnú prácu a dokončiť ju, 
 niesť zodpovednosť za svoju prácu a prekonávať prekážky, 
 pracovať s informáciami (knihy, encyklopédie, internet, a pod.), 
 prezentovať svoju vlastnú prácu , vystupovať, správne sa vyjadrovať, argumentovať, 
 spolupracovať, komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory, 
 hodnotiť svoju prácu a prácu svojich spolužiakov. 

V rámci projektového vyučovania sme vybrali skupinovú prácu, ktorá má nasledujúce 
výhody [3]: 

 v skupine je väčšia aktivita ako pri práci učiteľa s celou triedou (skupina pociťuje 
väčšiu zodpovednosť za svoju prácu); 

 v skupine sa prejaví aj žiak, ktorý pri hromadnom vyučovaní ostáva pasívny (nemá 
možnosť "úniku"); 

 zverejňovanie výsledkov práce skupín má významné didaktické účinky, skupiny sa 
navzájom porovnávajú, konfrontujú, presviedčajú sa o správnosti či nesprávnosti 
svojich postupov, názorov atď., čo prispieva k opakovaniu a utvrdzovaniu učiva, 
k chápaniu vzájomných súvislostí, ale aj k motivácii žiakov do ďalšej učebnej 
činnosti; 

 výrazne sa uplatňuje samostatnosť a tvorivosť žiakov; 
 spôsob získavania nových vedomostí je pre žiaka príťažlivejší a prirodzenejší 

(„objavuje“, porovnáva, diskutuje so spolužiakmi, atď.). 
 
PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTU GEOMETRIA V NAŠOM MESTE 

Vychádzali sme z toho, že všeobecná zásada názornosti požaduje, aby si žiaci utvárali 
predstavy a pojmy na základe bezprostredného vnímania predmetov a javov reálnej 
skutočnosti. Matematika je však abstraktná veda a vo väčšine prípadov študuje idealizované 
objekty a vzťahy medzi nimi. O to dôležitejšie je nevynechať akúkoľvek príležitosť na 
znázornenie matematických objektov a vzťahov. Prílišné odtrhnutie teórie od praxe, 
abstraktného od konkrétneho v školskej matematike hrozí vždy zhoršením pochopenia 
podstaty matematiky. Pritom názornosti môže poslúžiť nielen obraz objektu,  ale aj popis 
vzťahu, výklad dôkazu, algoritmu a pod. Prostriedky názornosti v matematike sú početné, ich 
začlenenie do učiva musí byť vhodné a objavné. Chceli sme, aby si žiaci a študenti začali 
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všímať „geometrické útvary a telesá“ okolo nás. Zapojili sme ich aktívne, formou tvorby 
zaujímavých úloh založených na reálnych objektoch. 

Projektového vyučovania sa zúčastnilo 11 študentov gymnázia, trieda kvinta so 
zameraním na matematiku, 3 dievčatá a 8 chlapcov. Druhýkrát bol projekt realizovaný so 
študentmi učiteľstva matematiky s dvoma cieľmi. Prvým bolo predstaviť budúcim učiteľom 
matematiky túto formu vyučovania. Druhým cieľom bolo ukázať im zdroj inšpirácií pre 
tvorbu úloh s reálnym kontextom. Aktivity sa zúčastnilo 18 študentov Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, študenti štvrtého ročníka odboru učiteľstvo akademických predmetov 
v kombinácii s matematikou, 10 žien a 8 mužov. 

Študenti boli rozdelení do troj- až štvorčlenných pracovných skupín. Každá skupina 
mala k dispozícii digitálny fotoaparát, zošit a pero.  

 
Jednotlivé fázy projektu 
Prvú fázu vyučovania tvorila prechádzka v centre mesta Nitra. Počas prechádzky žiaci 
a študenti fotografovali objekty (budovy, dopravné značky, ...), na ktorých objavili 
geometrické útvary a telesá. Pri každom odfotografovanom objekte si zapísali aj myšlienku 
(návrh úlohy) ku konkrétnemu objektu. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa jedno stretnutie 
s vysokoškolskými študentmi konalo aj vo vnútri budovy Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. Výsledkom tejto fázy bolo spolu viac ako 600 fotografií.  
 

 
Obr. 1: Ukážka odfotografovaného objektu 

 
Druhá fáza projektu prebiehala v učebni, kde sme pomocou dataprojektora premietali 
študentom ich fotografie z mesta. Pri analýze každej fotografie žiaci a študenti určili, aký 
geometrický útvar (teleso) je na nej zobrazené. V tejto fáze dotvárali navrhnuté a formulovali 
nové zadania slovných úloh. 

Pri tvorbe úloh zo začiatku uvádzali odhadnuté rozmery objektov, neskôr tvorili zadania 
s parametrom. Takto vytvorené úlohy môžu poslúžiť ako námet na ďalšie pokračovanie 
projektového vyučovania. Žiaci a študenti si sami na základe zadania úlohy vyhľadajú objekt 
a uskutočnia potrebné merania. Pri niektorých budovách nie je reálne možné dané rozmery 
získať priamo meraním, avšak sa dajú vypočítať pomocou rôznych matematických nástrojov. 

V tabuľkách č. 1 a č. 2 uvádzame celkový počet vytvorených úloh. Sú rozdelené podľa 
geometrických útvarov a telies, ktoré v nich figurujú a podľa hľadaných vlastností – obvod, 
obsah, povrch alebo objem. 
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 trojuholník štvorec obdĺžnik lichobežník mnohouholníky Kruh  

Obvod 1 1 3 2 3 3  

Obsah 4 3 17 3 5 5  

Spolu 5 4 20 5 8 8 50
Tab. 1: Počet úloh vytvorených na počítanie vlastností rovinných útvarov 

 

 kváder hranol valec ihlan, 
zrezaný ihlan 

kužeľ, 
zrezaný kužeľ 

guľa 
a jej časti  

povrch 5 4 11 1 1 3  

objem 12 5 12 4 2 3  

spolu 17 9 23 5 3 6 63
Tab. 2: Počet úloh vytvorených na počítanie vlastností priestorových telies 

 
Formulácia ukážkovej úlohy:Z kmeňa, ktorého priemer na užšom konci je 28 cm, sa má 
vytesať trám štvorcového prierezu. Vypočítajte dĺžku strany najväčšieho možného prierezu.  
 
Tretia fáza projektu pozostávala zo spracovania vybraných fotografií v programe GeoGebra 
(obr. 2). Študenti na nich vyznačili konkrétne objekty, ku ktorýmsformulovali úlohu. Nie 
všetky vytvorené úlohy sa dali spracovať v programe GeoGebra. 
 

 
Obr. 2: Spracovanie fotografie a vyznačenie objektu v programe GeoGebra  

 
Štvrtú (poslednú) fázu projektu tvorilo riešenie vytvorených slovných úloh. Skupiny si 
navzájom vymenili vytvorené úlohy a riešili ich. 
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Riešenie ukážkovej úlohy: Máme vytesať trám štvorcového prierezu, ktorý je načrtnutý na 
obrázku 2. Najväčší bude vtedy, ak uhlopriečka štvorca bude mať dĺžku priemeru kmeňa – 
bude najmenší odpad z dreva. Ako vypočítame stranu štvorcového prierezu? Načrtneme si 
prierez (obr. 3), tento štvorec označíme ABCD. Vyznačíme si dané a hľadané prvky. 
Dostali sme pravouhlý trojuholník ABC, v ktorom poznáme dĺžku prepony. V trojuholníku sú 
odvesny rovnakej dĺžky, môžeme teda počítať pomocou Pytagorovej vety: 

 
Obr. 3 
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=

=

=
=  

Výsledok zaokrúhlime nadol, teda 19,7x =  cm.  

Odpoveď: Dĺžka strany najväčšieho prierezu bude 19,7x =  cm. 

 

UKÁŽKY ĎALŠÍCH TROCH NAVRHNUTÝCH ÚLOH 
Úloha 1: Na námestí v našom meste sa nachádza pódium tvaru polvalca (obr. 4). 
Usporadúvajú sa tu rôzne koncerty a predstavenia. Koľko metrov štvorcových celtoviny treba 
na pokrytie „strechy“ pódia? 
 

 
Obr. 4 

406



Úloha 2: Na priečelí hotela na námestí sa nachádza sklenený výklenok(obr. 5) tvaru 
trojbokého hranola. O koľko menej skla by spotrebovali na stavbe hotela, ak by namiesto 
výklenku postavili rovnú sklenenú stenu? 

 
Obr. 5 

 
Úloha 3: Koľko červenej a koľko modrej farby potrebujeme na prefarbenie dopravnej značky 
zákaz zastavenia (obr. 6)? 

 
Obr. 6 
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NÁZORY ŠTUDENTOV NA PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE GEOMETRIA 
V NAŠOM MESTE 
Ohlasy žiakov aj študentov na tému projektového vyučovania boli veľmi pozitívne. Žiaci 
a študenti ocenili novú formu vyučovania, cítili sa aktívne zapojení do vyučovacieho procesu. 
Z ich názorov na tento projekt vyberáme: 
 
 „Podľa môjho názoru je takéto vyučovanie dobré, lebo zaujalo aj mojich spolužiakov 
(ktorí nemajú radi matematiku). Boli sme nútení rozmýšľať nad tým, kde sa môže geometria 
využíva v praxi.“ (študent kvinty) 

 
„Tento druh výučby je podľa mňa dobrý. Pomáha rozvíjať tvorivosť a spestruje hodiny 

matematiky, ktoré sa zdajú niektorým nezáživné a fádne. Poukazuje na využitie matematiky 
v bežnom živote, napomáha k objavovaniu matematiky v bežnom živote.“ (študentka kvinty) 

 
„Takáto výučba je podstatne zaujímavejšia ako klasické vyučovanie. Žiaci názorne 

vidia tie geometrické útvary. Potom si ich vedia ľahšie predstaviť aj na klasickej vyučovacej 
hodine je to veľmi dobrá pomôcka. Aj slabší žiak sa môže na takejto hodine aktívne 
zúčastniť. Pri vytváraní úloh si precvičia vzorce ale hlavne predstavivosť. Na týchto 
príkladoch je dobré to, že matematika nie je len o riešení, ale naozaj ju budú v živote 
potrebovať. To je veľmi dôležité, lebo často si žiak povie „A načo mi to bude?“ Pri týchto 
úlohách si uvedomí, že možno bude stavať dom, natierať stenu, atď. a bude potrebovať zistiť, 
koľko čoho potrebuje a bude si to aj vedieť vypočítať.“ (učiteľka matematiky, pedagogický 
dozor triedy Kvinta) 

 
„Bolo to zaujímavé a veľmi poučné. Rozvíjalo to tvorivosť a priestorové predstavivosť. 

Motivovalo nás to a ako budúci učitelia si myslíme, že táto aktivita je použiteľná a vhodná vo 
vyučovaní matematiky.“ (študenti matematiky) 

 
„Je to oživenie vyučovania, ale sú s tým späté aj isté riziká, súvisiace so zabezpečením 

bezpečnosti žiakov. Teda sú to zaťaženie a zodpovednosť učiteľa. Táto metóda vyučovania je 
priamo závislá od stupňa zanietenia učiteľa pre výkon povolania.“ (študent matematiky) 

 
„Žiaci rozvíjajú svoje myslenie a sami sa snažia priniesť niečo nové. Myslím si, že táto 

forma je vhodná a je to rozptýlenie pre študentov. Nemusia sedieť v lavici v laviciach 
a automaticky rátať samé príklady. Je to určité oživenie a má to podľa mňa dobrý vplyv na 
študentov.“  (študent matematiky) 

 
„Študenti si vlastne sami vyberajú predmety a podnety na tvorbu príkladov a tým si 

každý môže vybrať to čo mu je blízke. Myslím, že sa takto zvýši záujem študentov o predmet 
a daný tematický celok. Študentom sa „otvoria oči“, kde všade sa vlastne geometrické útvary 
nachádzajú a uvedomia si, že to budú potrebovať celý život. Mne sa tieto hodiny páčili 
a myslím že by sa to mohlo viackrát opakovať.“ (študent matematiky) 
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ZÁVER 
V tomto príspevku sme predstavili jednu z možností využitia informačno-

komunikačných technológií v projektovom vyučovaní matematiky. Poukázali sme na využitie 
nielen softvéru, ale aj hardvéru (digitálny fotoaparát). Aktivita je vhodná pre rôzne stupne 
škôl. Na prvom stupni postačí, ak žiaci vedia rozlíšiť geometrické útvary na rôznych 
objektoch (budovy, dopravné značky, dlažba, ...). Náročnosť vytvorených úloh a schopnosť 
žiakov ich vyriešiť sa môže líšiť.  

Dnešná škola a spoločnosť kladie veľký dôraz na medzipredmetové vzťahy. 
S vytvorenými úlohami a fotografiami objektov sa dá pracovať aj na iných predmetoch. Žiaci 
môžu zistiť niečo o histórii budov, ktoré odfotili, prípadne ich zaradiť v rámci estetickej 
výchovy do jednotlivých architektonických štýlov. 
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Abstrakt. Příspěvek je zaměřen na užití dynamického software Geogebra při výuce 
geometrie na technických školách. Naším cílem je zvýšit zájem studentů vysokých škol 
o klasickou geometrii. Jednou z možných cest ke kvalitnějšímu porozumění geometrických 
principů je užití počítačů. Výuka s podporou správného software může být motivující a pro 
studenty atraktivní. GeoGebra může být používána  pro řešení planimetrických úloh, úloh 
z matematické analýzy a deskriptivní geometrie. V příspěvku jsou uvedeny praktické příklady 
užití Geogebry pro výuku kinematické a diferenciální geometrie. 
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Geogebra and Geometry on CTU Prague  
 
Abstract: This contribution addresses the application of dynamic system GeoGebra in 
teaching and learning geometry. Our aim is to increase the interest of students in studying 
classical geometry at secondary schools and colleges. One possible approach of improvement 
in studying geometry is the integration of computer software in the teaching process. This 
way seems to be interesting, attractive and motivational for students. We use GeoGebra for 
visualization, for the proving geometric problems in the plane or for the demonstration 
practical uses of geometry. The usage of software will be shown on some concrete examples. 
We will demonstrate the advantages of dynamic geometry system on examples from the field 
of kinematics geometry.  
 
Key words: GeoGebra, Dynamic Geometry, Computer Algebra System, Constructive 
Geometry, Differential Geometry, Kinematics Geometry. 

Úvod 
Základním prostředkem pro pochopení podstaty většiny matematických problémů je 

jejich zobrazení. Jednoduchý grafický výstup je jedním s nejdůležitějších aspektů pro využití 
software ve výuce matematiky. Pro správnou volby postupu řešení a kontrolu výsledku 
pomocí grafického výstupu na počítači je nutné, aby student dokonale porozuměl problému 
a neřešil jej jen formálně, dosazením do algoritmů bez bližšího porozumění. Vhodně volený 
software tak částečně zastupuje roli lektora, nutí studenty k precisní formulaci 
a k autokorekci. Počítač se tak postupně stává téměř nenahraditelnou součástí výukového 
procesu. 
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Geometrie na ČVUT 
Technická (konstruktivní) geometrie zůstává nezbytnou součástí výchovy studentů 

na všech vysokých školách technického směru. Současně však díky ohromným 
technologickým změnám v posledních desetiletích došlo ke změně podstaty práce a tedy i po-
třebných znalostí a dovedností, které by si absolvent technické školy měl odnést do praxe. 
Ještě donedávna inženýr pracoval při návrhu technického díla jen s myšlenkovým modelem 
prezentovaným v době návrhu pouze náčrty nebo pracně vytvářeným pracovním fyzickým 
modelem. Poté byl výsledný návrh převeden do ručně vypracovávané technické dokumentace, 
případně byl pro potřeby prezentace nebo závěrečnou kontrolu vytvářen fyzický model ve 
vhodně zvoleném měřítku. 

Tomu odpovídala i náplň předmětu Geometrie. Studenti se seznamovali s vlastnostmi 
promítaní a poté se naučili používat různé druhy zobrazovacích metod, v nichž bylo možné 
jen pomocí papíru, tužky, pravítka a kružítka řešit příslušné prostorové problémy, aby 
následně v technické praxi mohli kvalifikovaně ručně zhotovovat výkresy a technickou 
dokumentaci k navrhovanému objektu a každé jeho součásti. Případná vizualizace řešeného 
objektu znamenala náročné zkonstruování například perspektivního průmětu. Poté řešení 
osvětlení, stínů, alespoň schematické naznačení povrchů, případně kolorování nebo dokonce 
nanášení barvy stříkáním nebo tupováním přes předvyrobené šablony. Taková práce se už 
stávala spíše uměleckým řemeslem s velkými nároky na čas a trpělivost. 

Nové nároky na výuku geometrie 
Nástup výpočetní techniky a CAD systému však tuto situaci od základu změnil. 

Zpočátku sloužil nový software jen pro pohodlnější, rychlejší a přesnější vypracování 
technické dokumentace. Vlastně se jednalo pouze o programy pro pohodlnější rýsování. 
Vlastní podstata práce především v návrhu se příliš nezměnila. Teprve později vzhledem 
k větším nárokům na výpočetní a paměťovou kapacitu techniky se začaly objevovat programy 
přímo pro prostorové modelování objektů. Jejich schopnosti za krátký čas rychle vzrostly. 
Nejde už pouze o matematickou reprezentaci objektu a jeho vizualizaci. Je možno vytvářet 
parametrické modely se vzájemným vztahem jednotlivých částí. Při změně jedné součásti 
nebo změně celkových rozměrů dojde k samočinnému přizpůsobení zbylých částí. Software 
umí z dokončeného modelu automaticky vytvořit technickou dokumentaci sestávající 
z okótovaných řezů, pohledů a veškerých potřebných výkresů. Dále sestaví přehled všech 
užitých typizovaných dílů a komponent atd. 

Tyto změny kladou na výuku geometrie zcela nové nároky. Výuka klasické syntetické 
geometrie zůstává. Studenti se musí stále alespoň seznámit se základy zobrazovacích metod. 
Ne proto, že by pomocí nich řešili prostorové problémy navrhovaných konstrukcí, ale musí je 
znát proto, aby byli schopni správně chápat ilustrace a náčrty z technické literatury a učebnic. 
Navíc stále bude většina podkladů k dřívějším řešením nebo používaným komponentám 
vytvořena klasickými způsoby ve formě pohledů, řezů, případně i doplňkově kosoúhlých 
průmětů atd. Ještě dlouhou dobu bude jen zřídka k dispozici počítačově prezentovaný podklad 
ve formě 3D modelu. Navíc i v době masového využití výpočetní techniky se očekává, že 
budoucí inženýr je schopen své myšlenky a momentální inspiraci prezentovat ručně formou 
náčrtku, kde správně použije vhodně zvolený druh promítaní nebo zobrazovací metodu. 
Ostatně vytváření náčrtů a skic většinou stojí na začátku skutečně invenčních inovativních 
řešení, protože poskytuje tvůrci volnost, kterou mu výpočetní technika přes veškerý pokrok 
stále ještě neposkytne. Proto potřeba výuky klasické syntetické geometrie zůstává, i když v 
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 omezené míře. Úspora času pro výuku je však bohužel eliminována horší připraveností 
studentů přicházejících ze středních škol, kde je geometrie stále více exotickým předmětem. 
Navíc se zhoršuje i schopnost studentů kreslit a rýsovat. 

Současně s rozvojem počítačových systémů návrhu je třeba výuku geometrie rozšířit o 
nové části. Nového významu nabývá analytická geometrie, zejména matematická 
reprezentace elementárních těles a početní řešení polohových a metrických úloh. Dále se 
studenti musí seznámit s matematickým vyjádřením křivek a ploch. Tyto jsou sice 
v používaných CAD programech a modelářích k dispozici již v hotové formě, neznalost jejich 
podstaty a vlastností však má často za následek špatný výběr a nesmyslné užití, což vede ke 
kostrbatým výsledkům a zbytečné početní náročnosti modelu. 

Díky novým podmínkám se tak potřebný rozsah výuky geometrie nezmenšil, ale naopak 
rozšířil. Výuka klasické syntetické geometrie zůstává, i když naštěstí v menším rozsahu, k  
tomu ale přibývá výuka geometrie analytické. To vše při stejné nebo dokonce nižší časové 
dotaci předmětu. Navíc i množství času, který mohou studenti věnovat studiu, se zmenšuje. 
Mnozí již v prvním roce studia pracují z důvodů sociálních anebo ve snaze získat 
požadovanou praxi. 

Využití počítačů pro výuku geometrie  
Naším cílem je zajistit kvalitní výuku geometrie i za těchto ztížených podmínek, a to 

využitím možností moderní výpočetní a audiovizuální techniky.  
Webové stránky Geometrie [1] jsou doplněny vzorově vyřešenými příklady. Obsah 

cvičení si tak mohou studenti prohlédnout a prostudovat doma a na cvičení přicházet již 
připraveni s doplňujícími dotazy nebo s návrhem jiných problémů na probírané téma. Díky 
tomu se ve cvičení mohou soustředit pouze na složitější části a problémy a maximálně tak 
využít drahocenný čas. 

Série úloh je zpracovávaná našimi studenty v programu GeoGebra. Úlohy řeší studenti 
dobrovolně. Pokud je studentovo řešení použito v internetové databázi, je odměněn bodovým 
hodnocením, jež může ovlivnit i klasifikační stupeň zápočtu. Motivací je studentům nejenom 
známka, ale i prezentace před svými spolužáky a vědomí, že vytvářejí studijní materiály i pro 
další ročníky.  

Geogebra má nespornou výhodu v open source statutu, uživatelsky přátelském rozhraní 
a jednoduchém exportu do html dynamických appletů. Dynamická geometrie dává skvělé 
možnosti neřešit úlohu pouze pro jedno izolované zadání, ale vyzkoušet si všechna možná 
řešení pro libovolné zadání úlohy. Další výhodou je schopnost programu pamatovat si 
posloupnost kroků provádění dané konstrukce a možnost tyto kroky postupně prezentovat.  

Příklady užití GeoGebry 
Všechny řešené příklady spolu s dynamickými applety je možné používat 

v internetovém rozhraní [1], nebo přímo stáhnout zdrojové soubory z GeoGebra Tube [2] pro 
použití offline, či dodatečnou editaci. Zde pro ilustraci uvádím jen některé ukázky z  odvětví 
Geometrie, jež zatím ještě nejsou domovskou doménou GeoGebry na našich školách. 
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Deskriptivní geometrie 
Ačkoliv zatím není vyvinuta stabilní 3D verze GeoGebry, je možné řešit prostorové 

úlohy užitím vhodné zobrazovací metody. Konstrukce není o nic náročnější, než rýsování na 
papír. Užitím GeoGebra jsou studenti přirozeným způsobem motivováni k promyšlené 
struktuře nakreslených objektů a vhodné volbě typů čar.  

Na obrázku 1 je zobrazena kulová plocha spolu s hlavními kružnicemi 
v souřadnicových rovinách a volitelnou polohou rovnoběžkové kružnice. Zadání kosoúhlé 
projekce ovlivníme volbou bodu na kosoúhlém průmětu osy kolmé k nákresně. Je zřejmé, že 
pro zobrazení takovýchto objektů kosoúhlá projekce není vhodnou zobrazovací metodou. 

 

 
Obrázek 1: Kulová plocha v kosoúhlém promítání 

 

Diferenciální geometrie 
GeoGebra v sobě slučuje možnosti rýsovacích systémů a počítačových algebraických 

systémů (CAS). Každý objekt můžete zadat graficky i analyticky, jakákoliv úprava jedné 
reprezentace samozřejmě aktualizuje i druhou. To dává možnost řešit příklady analytickou 
i synteticko geometrií, postupy kombinovat a porovnávat. To je nesporný přínos GeoGebry do 
výukového procesu. Křivku je možné zadat explicitně – jako graf funkce, implicitně 
i parametricky. Užitím posuvníků můžeme pak zkoumat vliv parametrů, podobně jako tomu 
bylo o systému Derive. Geogebra má naprogramovány i funkce pro délku křivky, křivost 
a oskulační kružnici. Díky tomu během několika minut vytvoříte atraktivní prezentace pro 
podporu pochopení těchto základních pojmů diferenciální geometrie. Na obrázku 2 je 
zobrazena obálka normál prosté cykloidy. Postup pro sestrojení takového obrázku sestává 
z pěti kroků: 

1. Vlož křivku c=Curve[t-sin(t),1-cos(t),t,0,4 pi] 
2. Zadej libovolný bod P na křivce c. 
3. Sestroj tečnu křivky c v bodě P. 
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4. V bodě P vztyč kolmici n l tečně . 
5. Zapni trasování pro normálu n. 

 

 
Obrázek 2: Evoluta prosté cykloidy je táž cykloida 

 
Stejně vděčný je i příklad Archimedovy spirály na obrázku 3. Spirála je dána v polárních 
souřadnicích vztahem ϕρ a= . Pěkné je animovat posuvník pro parametr a, nebo sestrojit 
jednoparametrický systém oskulačních kružnic, podobně jako jsme sestrojovali normály 
cykloidy. Při troše fantazie vytváříte téměř umělecká díla. 

 
Obrázek 3: Oskulační kružnice Archimedovy spirály 
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Na obrázku 4 je zobrazena klotoida spolu s oskulační kružnicí. Klotoida je rovinná 
křivka používaná na silniční i železniční komunikaci jako přechodnice, tj. křivka, která 
zajišťuje plynulý přechod z rovného úseku silnice do kružnicového oblouku. Tvar klotoidy je 
odvozen z volantové křivky při rovnoměrném zatáčení. Představte si, že jedete po rovném 
úseku a začnete plynule zatáčet. Čím delší dráhu ujedete, tím více máte natočená kola, tedy 
tím menší je poloměr zatáčky, kterou projíždíte. Délka přechodnice s je nepřímo úměrná 
okamžitému poloměru kružnice r, po které se pohybujete, tj s=a/r. Tento vztah určuje 
přechodnici až na konstantu úměrnosti a. Kružnicový oblouk zatáčky je poté veden jako 
oskulační kružnice přechodnice. Tím je zajištěno plynulé napojení, bez skoků dostředivého 
zrychlení.  

 
Obrázek 4: Klotoida a směrový oblouk vedený po oskulační kružnici 

 

Kinematická geometrie 
Kinematická geometrie je asi nejvděčnější oblastí pro použití dynamické geometrie. 

Sama podstata pohybu v rovině k užití multimediální techniky přímo vybízí. K jednodušším 
příkladům patří zadání pohybu trajektoriemi nebo bodovými obálkami, je ale možné řešit 
i odvalování křivek. 

Konchoidální pohyb na obrázku 5 je zadán bodovou obálkou (bb) přímky b a trajektorií 
τA bodu A na přímce, bA∈ . Trajektorie ostatních bodů přímky p nazýváme konchoidami 
zadané řídící křivky ΤA. Je-li řídící křivka přímka, pak hovoříme o Nikomédově konchoidě. 
Nikomedes tuto křivku použil ve 2. stol. př. n.l pro stanovení dvou středních geometrických 
úměrných a tedy i řešení úlohy o duplikaci krychle. 
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Obrázek 5: Konchoidální pohyb a jeho polodie(červeně) 

 
Každý pohyb v rovině je možné převést na odvalování dvou křivek, tzv. polodií. 
U konchoidálního pohybu na obrázku 5 jsou tyto křivky znázorněny červeně. 

Klasickými příklady pohybu zadaného polodiemi jsou cyklické a cykloidální pohyby. 
Konstrukce cykloid je náročnější, ale výsledné animace jsou názornou pomůckou. Učitelé 
můžou používat již vytvořené materiály na GeoGebra Tube [2]. 

 
Obrázek 6: Hypocykloidální pohyb 
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Závěr 
Využití GeoGebry pro samostatnou práci studentů je velmi vhodným doplňkem studia 

na vysoké škole. Většinu studentů kreslení baví, sami přicházejí s novými nápady. Nespornou 
výhodou je, že je GeoGebra zdarma a už nyní má širokou základnu anglických i českých 
vzorových pracovních sešitů, manuálů a výukových textů.Uživatelské rozhraní je jednoduché 
a ovládání intuitivní. I ti méně trpěliví jsou v relativně krátkém čase odměněni hezkým 
obrázkem či animací.Cílem není učit programovat, ale využívat počítač jako nástroj pro 
rychlejší a snadnější řešení úloh a jejich grafické interpretace.  
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