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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. 
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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. 
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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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