
Sekce 1,   Čtvrtek 14.00 – 16.00     (moderuje: RNDr. Jarmila Robová , CSc. ) 
Jančařík Antonín RNDr., 

Ph.D., MCP. 
antonin.jancarik@pedf.cuni
.cz

UK v Praze, PedF, KMDM 

Využití e-learningu při přípravě budoucích učitelů 
Popis zkušeností s e-learningem při příprávě učitelů matematiky, klady a zápory, vyhodnocení reakcí studentů.         
Robová Jarmila RNDr., CSc. robova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, Katedra didaktiky matematiky 
Prostředky ICT v přípravě učitelů matematiky 
Významným faktorem, který ovlivňuje siuaci ve využívání prostředků ICT ve školské matematice na různých úrovních vzdělávacího 
systému, je zařazování těchto prostředků do přípravy budoucích učitelů matematiky. Příspěvek se zabývá aplikací počítačů, 
matematického software a dalších prostředků ICT v oborné i didaktické části přípravy budoucích učitelů na MFF UK. Jsou uvedeny 
konkrétní ukázky využití prostředků ICT v některých předmětech a také ukázky z diplomových prací studentů učitelství.     |Internet|   
Voglová Zuzana Mgr. zuzana.voglova@foxis.cz Přírodovědecká fakulta, Masarykova 

univerzita 
Multimediální sbírka příkladů z diskrétní matematiky 
Příspěvek se  týká připravované multimediální sbírky příkladů z diskrétní matematiky.  Sbírka určená studentům učitelství 
matematiky i středoškolským učitelům bude složena ze  dvou částí – kombinatoriky a teorie grafů. Každá část  bude obsahovat 
motivační příklady, historické poznámky, vzorově řešené příklady a příklady k procvičování. Součástí sbírky bude podpůrný 
program generující sady příkladů podle zvolených témat a stupně obtížnosti.  Učitelé středních škol tak získají vhodný nástroj pro 
snadné vytváření testů z kombinatoriky, studenti učitelství získají rozsáhlý studijní materiál.                                                                     
Kohout Václav RNDr. vkohout@kmt.zcu.cz katedra matematiky PF ZČU v Plzni 
Internetové a intranetové prostředí ve výuce matematiky a statistiky 
V příspěvku bude ukázána možnost interaktivního přístupu k výuce matematiky se zaměřením na aplikovanou statistiku. Hlavní 
důraz bude kladen na tvorbu a zpracování modulů v programu WebMathematika. Zároveň bude ukázáno na klasických příkladech 
možnosti řešení úloh \"přes \" internet.                                                                                                                                         |Internet|
Zrostlík Petr Mgr. petr.zrostlik@gymik.inplus.

cz 
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 

Užití dotykové tabule SMART v hodinách matematiky 
Příspěvek na výše uvedené téma, bude zaměřen na ukázku zařazení dotykové tabule SMART Board ve výuce matematiky na 
základní a střední škole a to od samotné přípravy učitele na vyučování (s použitím dodávaného softwaru SMART Notebook a již 
připravených aplikací – volně přístupné na internetu), až po prezentaci před žáky v kombinaci s vhodnými matematickými produkty 
jako jsou programy Derive a Cabri geometrie.                                                       

 
Sekce 1,   Čtvrtek 16.30 – 18.00     (moderuje: doc. RNDr. František Bubeník, CSc. ) 
Bubeník František Doc., 

RNDr., CSc. 
bubenik@mat.fsv.cvut.cz
 

Fakulta stavební ČVUT Praha 
  

Internetové prostředí pro matematické předměty na FSv ČVUT 
Příspěvek se zabývá analýzou a výsledky studia v základních matematických předmětech po dvou letech existence bakalářských 
studijních programů v rámci třístupňového studia. Porovnává výsledky zkoušek a představuje prostředí, které mají studenti k 
dispozici pro studium předmětů.                                                                                                         
Charvátová Hana Ing. charvatova@ft.utb.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

technologická, Ústav potravinářského 
inženýrství a chemie 

Tvorba obrázků a animací pro PC projekci systémem Maple s možnostmi využití zkušeností ve výuce 
matematiky nejen na FT UTB ve Zlíně 
Příspěvek hodnotí použitelnost systému Maple pro tvorbu obrázků i animací k výuce matematiky. Popisuje zkušenosti získané při 
vytváření 2D a 3D objektů, jež jsou ve formě obrázků součástí tištěného učebního textu, doprovázejícího výuku předmětu 
Matematika II na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Navíc byly tyto obrázky ve vhodných případech animovány, aby mohly 
prostřednictvím počítačové techniky ve vizualizované podobě doprovázet výklad výše uvedené výuky.Cílem příspěvku je poskytnout 
rady těm, kteří by chtěli systém Maple použít k podobnému záměru a upozornit je na úskalí spojené s touto činností.            |Internet|  
Fialka Miloslav RNDr., CSc. fialka@ft.utb.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

technologická, Ústav matematiky 
Inovace výuky matematiky na FT UTB ve Zlíně užitím PC projekce a její hodnocení studenty - problematika 
nejen vysokoškolského vzdělání (?) 
V příspěvku se autoři zabývají problematikou metodického zpracování a zařazení obrázků i animací vytvořených systémem Maple 
pro počítačovou projekci k výuce matematiky (vektorový počet, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných). Dále se 
autoři zabývají problematikou rozvíjení prostorové představivosti studentů. Doufají, že poznatky z příspěvku poskytnou užitečné 
informace pro učitele matematiky na VŠ, popř. SŠ.                                                                                                                     |Internet|
Icha Jaroslav RNDr. icha@pf.jcu.cz Katedra informatiky PF JU 
Publikování technických dokumentů s využitím programu Wolfram Publicon 
Cílem příspěvku je prezentace možností, které nabízí nový softwarový produkt Publicon firmy Wolfram Research pro vytváření a 
publikování dokumentů technického charakteru. Díky bohatství různých šablon, provázanosti s programem Mathematica a široké 
nabídce různých výstupních formátů, je možné z jediného zdroje vytvářet bohatě strukturované dokumenty různých kategorií jak pro 
online publikování,tak i pro tištěný výstup.                                                                                                                                 |Internet| 

 

mailto:antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
mailto:antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
mailto:vkohout@kmt.zcu.cz
mailto:bubenik@mat.fsv.cvut.cz
mailto:fialka@ft.utb.cz
mailto:icha@pf.jcu.cz


Sekce 1,   Pátek 10.30 – 12.30     (moderuje: RNDr. Helena Binterová ) 
Binterová Helena RNDr. hbinter@pf.jcu.cz PF JU 
Binterová, H. - Milota, J. – Vaníček, J. 
Global School – virtuální prostředí pro výuku matematiky na ZŠ formou e-learningu 
Článek seznamuje s projektem virtuální školy, v níž  se žáci při výuce matematiky seznamují s metodou e-learningu, vytváří pracovní 
týmy napříč skutečnými školami a komunikují navzájem při řešení úloh přes Internet. Projekt je realizován Skupinou pro výzkum 
informačních technologií ve vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Záměr výzkumu předpokládá, že na rozdíl 
od pilotního běhu, který právě probíhá,  bude postupně projekt rozšířen v mezinárodním měřítku a předmětem výzkumu bude 
vyučování matematice ve vztahu ke komunikaci mezi žáky ve virtuální třídě v anglickém jazyce. Čtenář se může seznámit se 
zkušenostmi získanými při tvorbě virtuálního webového prostředí pro tento projekt, s problematikou výběru vhodných úloh a s 
podmínkami na školách pro výuku ve virtuální škole.                                                                                                                 |Internet|  
Kokeš Jaroslav Mgr. kokes@gymrumburk.cz Gymnázium Rumburk 
Matematické trenažéry 
Společnou pílí profesorů a studentů gymnázia Rumburk již po několik let vznikají drobné programy využitelné k nácviku rutinních 
dovedností studentů. Je jich již několik set. Několik z nich si během 15 minut ukážeme na konferenci. Jsou vytvořeny v prostředí 
Microsoft Visual basic a Borland Delphi. Jsou volně šiřitelné a zájemcům je pro nekomerční využití na státních i soukromých 
školách poskytneme za úhradu nákladů.                                                                                                                                      |Internet| 
Koreňová Lilla PaedDr. korenova@fmph.uniba.sk KAGDM FMFI UK Bratislava 

 
Niekoľko aspektov e-learningu vo vyučovaní budúcich učiteľov mateamtiky FMFI UK Batislava 
                                                                                                                                                                                 |Internet|
Tumajer František Mgr. tumajer@atlas.cz Gymnázium Dr.J.Pekaře 
Dynamická matematika \"Micromat\" 
Příspěvek popisuje projekt „Micromat“. Jsou to dynamicky generované www stránky , kde jsou naprogramovány různé matematické 
algoritmy a zpracovány elektronické kurzy.K tomuto účelu je využíváno PHP a MySQL. Svým obsahem je projekt zaměřen zejména 
na studenty SŠ.                                                                                                                                                                             |Internet| 
Šerý Michal Ing. kyklop@pf.jcu.cz katedra fyziky PF JU 
Ing. Michal Šerý, Ing. Miroslav Šichta 
Nové technologie ve vzdělávání. 
Příspěvek se zabývá možnostmi zakomponování nových technických prostředků do výuky. Technická zařízení budou představena při 
nasazení do výuky „online“ a „offline“. Vedle technických prostředků proběhne seznámení s internetovými službami, které mohou 
nabídnout zájemcům Jihočeská univerzita, jedná se např. o portál eAmos a VWC. Dalším bodem bude uvedení některých základních 
zásad a doporučení, kterými by se uživatel těchto prostředků měl v maximální míře řídit. Představení hardwarových technických 
prostředků: Datové a videoprojektory. Interaktivní pomůcky (SMART Board, SMART Sympodium, Gyro Mouse apod.). 
Představení softwarových technických prostředků: eAmos, VWC, Vytváření prezentací v PowerPointu (MS Office), Impressu (Open 
Office)(zásady při tvorbě prezentací s ohledem na používané technické prostředky a ergonomii).                                            |Internet|
Bauch Manfred J. Dr. m.bauch@klett.de University of Bayreuth 
Cross-cultural development of mathematical e-learning kontent 
Very often, adaptability is mentioned as one of the outstanding features of e-learning content. Many examples from practise support 
that statement: National exchange platforms e.g. provide material that is used by a lot of teachers in different scenarios with more or 
less substantial changes.                                                                                                                                              |Internet|

 
Sekce 2,   Čtvrtek 14.00 – 16.00     (moderuje: RNDr. Lenka Baráková, Ph.D.) 
Baráková Lenka RNDr.,Ph.D. barakova@mendelu.cz Ústav matematiky LDF MZLU 
Využití Mapletů ve výuce diferenciálního počtu funkcí dvou proměnných 
Příspěvek je věnován zkušenostem s výukou diferenciálního počtu funkcí dvou proměnných s pomocí mapleovského apletu (maplet), 
který zobrazuje studované funkce, případně jejich řezy, parciální derivace, extrémy apod. Přiblížení 3D objektu vizuálně, s možností 
např.otáčet funkcí, umožňuje studentům ujasnit si, co který pojem teroie diferenciálního počtu znamená, a daleko lépe si zapamatovat 
postup řešení extremálních úloh. V krátkosti se bude příspěvek týkat také struktury a tvorby mapletů. 
Pospíšilová Lenka Mgr. pospisiloval@atlas.cz Katedra matematiky PřF MU v Brně 
Diferenciální geometrie v Maplu  
Příspěvek se zabývá využitím počítačů při výuce diferenciální geometrie křivek, která byla tímto způsobem vedena v akademickém 
roce 2004/2005 na PřF MU v Brně. Součastí je také ukázka příkladů, které mohou ve spolupráci s Maplem vhodně doplňovat výuku.   
Voráčová Šárka Mgr., Ph.D. voracova@fd.cvut.cz Fakulta dopravni, CVUT 
Tvorba knihovny podporující základní výpočty diferenciální geometrie v Maple 
Maple patří v současné době mezi nejpoužívanější CAS. Díky interaktivnímu rozhraní, podporujícímu jak symbolické, tak numerické 
výpočty a díky jednoduchým grafickým výstupům je výhodné jej používat pro studium křivek a ploch. Pro snadnější základní 
výpočty diferenciální geometrie ve dvou a tří dimenzionálním Euklidovském prostoru. jsem vytvořila knihovnu diffgeometry. 
V příspěvku jsou uvedeny předpoklady pro její užití i názorné příklady.                 
Svobodová Veronika Mgr. schneck@email.cz Katedra matematiky MU 
Maple a mnohostěny 
Příspěvek se zabývá využitím programu Maple ve výuce prostorové geometrie. Přirozeným způsobem vytváří iluzi třetího rozměru a 
pomáhá tím studentům pochopit rovinné znázornění jako prostorový objekt. Jednoduché testy umožňují ověření hypotéz týkajících se 
mnohostěnných charakteristik.                                                                           
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Polcerová Marie RNDr., 
Ph.D. 

polcerova@fch.vutbr.cz Ústav fyzikální a spotřební chemie, 
Fakulta chemická, VUT v Brně 

Užití počítačů ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické VUT v Brně 
Příspěvek je věnován využití počítače ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického 
v Brně. Ukazuje rozsah i obsah předmětu Matematika I a zaměřuje se na tzv. Počítačová cvičení, kde studenti ve specializované 
učebně výpočetní techniky samostatně pracují u počítače na zadaných úkolech a přitom využívají matematický software MATLAB. 
Důraz je kladem na formy a metody práce v těchto cvičeních.                    

 
Sekce 2,   Čtvrtek 16.30 – 18.00     (moderuje: doc. PaedDr. Petr Eisenman, CSc.) 
Mařík Robert Mgr., PhD. marik@mendelu.cz Ústav matematiky MZLU v Brně 
Využití systému LaTeX ve výuce matematiky  
V příspěvku bude představen typografický systém LaTeX s balíčkem AcroTeX jako ideální nástroje pro tvorbu interaktivních 
matematických kvízů. Interaktivitou těchto kvízů je rozuměna skutečnost, že odpovědi na otázky jsou pomocí vhodných Java scriptů 
automaticky vyhodnocovány a případně bodovány či známkovány. Na rozdíl od „běžných testů“, které je možno nalézt na webu, jsou 
veškeré operace prováděny na lokálním počítači v prostředí programu Acrobat Reader a pro práci není tedy nutný dokonce ani 
přístup na internet. Další významnou předností je, že pro tvorbu těchto kvízů není nutné používat žádnou z programovacích technik 
(kromě znalosti tvorby textů v LaTeXu). V možnostech testu je buď klást otázky, na něž uživatel vybírá jednu z nabízených 
možností, nebo otázky, kde odpovědí je matematický výraz či textový řetězec, který uživatel vepisuje do připraveného 
formulářového pole.          
Eisenmann Petr Doc., 

PaedDr., 
CSc. 

eisenmannp@pf.ujep.cz 
 

Katedra matematiky PF UJEP v Ústí nad 
Labem 

Chladnutí tekutin – reálný experiment a matematický model 
V příspěvku popíšu jednu netradiční vyučovací jednotku z vyššího ročníku gymnázia či kurzu matematiky na vysoké škole. Na úvod 
je předveden jednoduchý experiment (chladnutí tekutiny v prostředí s nižší teplotou). Mezi zapisováním údajů učitel se studenty 
odvodí příslušný matematický model popisující tuto reálnou situaci. Poté pomocí počítače porovná skutečně naměřené hodnoty s 
hodnotami předpovězenými matematickým modelem.                                    
Pecka Karel RNDr. pecka@cermat.cz

 
Ústav pro informace ve vzdělávání - 
divize CERMAT 

Aplikace matematiky v geografii na PC 
                                                                                                                                                       
 

 
Sekce 2,   Pátek 10.30 – 12.30     (moderuje: Ing. Jana Friebelová, Ph.D. ) 
Klicnarová Jana Mgr. husova@zf.jcu.cz KMI ZF JU 
Seznámení s programem Lingo 
Lingo je profesionální program pro řešení problémů z oblasti operačního výzkumu. Výhodou tohoto programu je jeho dostupnost - 
volná verze, částečně omezená, je k dispozici na internetu. Na ZF JU tento program využíváme při výuce předmětů Operační analýza 
a Rozhodovací modely.                                                                                                           
Friebelová Jana Ing., Ph.D. jananov@zf.jcu.cz ZF JU 
Klicnarová Jana Mgr. husova@zf.jcu.cz KMI ZF JU 
Využití programu @RISK ve výuce předmětů z oblasti rozhodování 
Program @RISK je profesionální software, který umožňuje flexibilní modelování rozhodovacích procesů s respektováním rizika. 
S využitím simulace poskytuje mnohostranné informace (numerické i grafické) o zjišťovaných výstupních veličinách. Pro výuku je 
program vhodný zejména proto, že se jedná o nadstavbu Excelu. 
Remeš Radim Mgr. inrem@zf.jcu.cz Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 
Simulace pravděpodobnostních jevů pomocí Galtonovy desky 
Radim Remeš, Petra Hocová, Pavel Tlustý 
Článek představuje principy Galtonovy desky a možnosti jejího užití při výuce. S pravděpodobností a statistikou se v běžném životě 
setkáváme téměř na každém kroku v nejrůznějších formách, mnoho takových situací je simulovatelných pomocí počítačových 
programů. Jeden z nich, který je centrem pozornosti tohoto článku, simuluje Galtonovu desku nejen v rovině, ale také v prostoru. 
Článek se zabývá analogiemi a příklady využitelnými ve výuce 
kombinatoriky, pravděpodobnosti i statistiky.                 
Remeš Radim Mgr. inrem@zf.jcu.cz Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 
Interaktivní stereoskopická projekce v geometrii 
Radim Remeš, Miloš Prokýšek 
Trojrozměrná vizualizace v geometrii se díky pokroku ve vývoji grafických čipů stala v posledních letech technicky snadno 
realizovatelnou úlohou. Tento příspěvek se však dívá na celou problematiku z poněkud odlišného úhlu. Zprostředkování 
trojrozměrných objektů pomocí dvojrozměrného obrazu se provádí obvykle nejrůznějšími projektory a monitory. Jak ale zachovat 
pocit "prostorovosti" při výuce např. geometrie? Jaké postupy použít, aby byl prostorový vjem v dostatečné kvalitě zprostředkován 
co nejširšímu okruhu pozorovatelů? O některých možných řešeních pojednává náš text.                                       
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Sekce 3,   Čtvrtek 14.00 – 16.00     (moderuje: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D. ) 
Stehlíková Naďa Doc. RNDr., 

Ph.D. 
nada.stehlikova@pedf.cuni.
cz 

KMDM PedF UK 

Cabri a osové afinity 
Osové afinity jsou probírány v rámci kurzu Analytická geometrie 2 (pro budoucí učitele matematiky). Pro zkoumání jejich vlastností 
se jako účelné ukázalo využití programu Cabri. Studenti mají možnost se soustředit spíše na to, co zkoumají, než na pracné 
zhotovování obrazů bodů. Pracují s makry na hledání obrazu bodu, přímky a mnohoúhelníku a vyšetřují některé vlastnosti osových 
afinit na základě série gradovaných úloh.                                                                 
Ciglerová Ludmila RNDr. ciglerova@gymvod.cz Gymnázium Voděradská 
Konstrukční úlohy řešené pomocí shodných zobrazení pomocí programu Cabri 
Na svých webových stránkách jsem umístila soubor příkladů řešených pomocí shodných a podobných zobrazení.Jednotlivé příklady 
je možno zkopírovat do programu cabri a pomocí tohoto programu řešit.  Je možné demonstrovat počet řešení úlohy v závislosti na 
vzájemné poloze zadaných prvků či rozměrů pohybem objektů.                                                                                               |Internet|  
Zemek Václav Mgr. vzemek@seznam.cz Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 
Využití počítače při objevování a dokazování poznatků o kuželosečkách 
Rozbor úlohy ze středoškolské matematiky. Určování množiny bodů v rovině, které mají od dané přímky a bodu daný poměr 
vzdáleností. Hledání množiny s využitím programu Cabri Geometrie. Vytvoření hypotézy. Dokazování druhu a parametrů útvaru 
analyticky s užitím programu Derive.                                                                                                                                          |Internet| 
Vaníček Jiří PaedDr., 

PhD. 
vanicek@pf.jcu.cz PF JU 

Cabri Geometrie 3D – cesta do další dimenze? 
Článek seznamuje s novým typem výukového software z oblasti prostředí dynamické geometrie. Na příkladech ukazuje styčné body 
s již používanými verzemi programů Cabri a na zásadní odlišnosti nejen v ovládání, v síle použitých nástrojů, ale především 
v možném využití při výuce (metody, úlohy, formy práce). Článek je zakončen rozborem, zda Cabri 3D opravdu (a v jakém smyslu) 
přináší další dimenzi do počítačové výuky školské geometrie.                                                                                                    |Internet|  
Gergelitsová Šárka RNDr. sarka@gbn.cz Gymnázium Benešov 
Cabri3D v deskriptivní geometrii 
Příspěvek ukáže využití Cabri3D k demonstraci základních postupů deskriptivní geometrie (otáčení, sklápění, volba průmětny) a 
zmíní možnost přípravy scény v textové podobě (XML formát). 
Petrbok Václav  vaclav@akermann.cz Akermann electronic Praha s.r.o. 
Produkty Texas Instruments a Cabri 
Představení firmy Akermann electronic. Novinky v produktech Texas Instruments (s vyzdvižením nové verze programu TI 
Interactive! 1.3). Novinky v produktech firmy Cabrilog (Cabri II plus a Cabri 3D).                                                                 |Internet| 

 
 
 

Sekce 3,   Čtvrtek 16.30 – 18.00     (moderuje: RNDr. Viera Záhonová, CSc. ) 
Záhonová Viera RNDr., CSc viera.zahonova@stuba.sk Katedra matematiky SjF STU 
Matematika a MATHEMATICA na stredných školách 
V príspevku je poukázané na niektoré možnosti využitia programového systému MATHEMATICA na stredných školách. Zaoberáme 
sa v ňom riešením rovníc, systémov rovníc a nerovníc, vlastnosťami funkcií, pričom sa kladie dôraz na aktívny prístup študenta a 
grafické možnosti programu MATHEMATICA. Taktiež sa poukazuje na možnosti využitia počítača pri postupnostiach a analytickej 
geometrii.                                                                                                           
Kuboňová Ilona Mgr. kubonova@gymtce.cz Gymnázium Teplice 
Využití softwaru Mathematica při výuce matematiky na gymnáziu 
Gymnázium Teplice se účastní mezinárodního projektu programu Socrates &#8222;Economics, physics and mathematics using e-
learning software&#8221;. Spolu s ostatními partnery z Německa, Francie a Rakouska používá software Mathematica a M@th 
Desktop. Studenti a učitelé pomocí něj vytvářejí různé matematické nebo fyzikální aplikace. V prezentaci budou ukázány konkrétní 
příklady, jak lze tento software využít při výuce kuželoseček na gymnáziu.                                                                                                 
Volfová Lenka Mgr. l.volfova@oazlin.cz Obchodní akademie T. Bati a Vyšší 

odborná škola ekonomická Zlín 
Problémové partie matematiky na SŠ - výukový program kapitoly \"funkce\" 
Jedním z nejobtížnějších témat středoškolské matematiky jsou funkce. V příspěvku bude představena pracovní verze výukového 
programu na toto téma. Měl by pomoci učiteli při výuce nebo studentům 4. ročníku při opakování tématu. Samozřejmostí jsou 
graficky řešené příklady, u kapitol obsahujících elementární funkce mají studenti k dispozici interaktivní grafy – mění parametry a 
hned vidí jejich vliv na funkci. Program obsahuje i testové úlohy, které lze v textovém souboru doplnit učitelem.                                    

mailto:ciglerova@gymvod.cz
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Sekce 3,   Pátek 10.30 – 12.30     (moderuje: PaedDr. Dana Tržilová, CSc. ) 
Kubeš Josef PaedDr. josef.kubes@gymik.inplus.

cz 
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 

Co se stane, když student umí ovládat program Derive a programovat? 
Ve svém příspěvku se soustředím na využití látky probírané v matematice v hodinách výpočetní techniky. Budu prezentovat postup, 
který studenti matematické třídy použili při tvorbě programu, jehož cílem bylo ze zadané rovnice kuželosečky v obecné poloze  určit 
parametry a kuželosečku zobrazit. V další části se zaměřím na zpracování programu pro vykreslování Newtonova fraktálu. Opět 
půjde hlavně o způsob postupu studenta při zpracování problematiky. Programy jsou vytvořeny v programovacím prostředí DELPHI, 
důraz ovšem kladu na rozbor úloh a ukázku přípravy obecných vzorců pomocí programu DERIVE.                                                         
Krupka Peter RNDr., Ph. 

D 
krupka@jaroska.cz Gymnázium Tř. kpt. Jaroše 

 
Počítač ve výuce matematiky bez matematického software 
Školní tabule a křída jsou pro učitele odedávna nejdůležitějšími pomůckami. Je tomu tak i v současné době, kdy sledujeme obrovský 
a neutuchající rozmach výpočetní techniky a s tím souvisejícími technickými prostředky, které mají sloužit právě učitelům? Může 
přinést počítač do výuky něco, co neposkytuje tabule a křída? Je možné použít úspěšně výpočetní techniku ve výuce, aniž bychom si 
museli pořizovat matematický software? Domnívám se, že odpovědi jsou ano, ano a ano. V tomto příspěvku se zamyslíme nad 
uvedenými otázkami – a nejen nad nimi – za použití vyzkoušených ukázek.                                                                                     
Tržilová Dana PaedDr, CSc trzilova@pf.jcu.cz Pedagogická fakulta JU 
Excel a matematika pro učitele 1.stupně ZŠ 
Příspěvek je věnován problematice výuky matematiky učitelů pro 1.stupeň ZŠ. Tito studenti mají obavy z matematiky a zde jim 
Excel může pomoci. Manipulací s konkrétními čísly studenti objevují obecné závistosti.                                    
Sotáková Kristína PaedDr. tinana@post.sk Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity 

v Trnave (PdF TU) 
Konštruktivistický prístup k výučbe zlomkov pomocou edukačného softvéru  
Príspevok pojednáva o možnosti využiť edukačný softvér vyvinutý v prostredí Imagine Logo. Mikrosvet pre skúmanie zlomkov je 
otvoreným prostredím, v ktorom možno za pomoci dynamických prvkov vytvárať, skúmať, modifikovať a riešiť vlastné zlomkové 
aktivity formou konštruktivistického objavovania. Obsahom príspevku budú aj vybrané aktivity vhodné pre vyučovanie na základnej 
škole.                                                                                                                         
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