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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. 
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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. 
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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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