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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.  
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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