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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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