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Abstrakt: Příspěvek pojednává o vhodnosti použití matematického softwaru při výuce 
matematiky na střední škole. Zaměřuje se především na možnosti práce žáků s programem 
Mathematica, na možnou softwarovou podporu výuky matematiky. 
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Mathematical software in teaching Mathematics in high school 

 

Abstract: The article discuss the appropriateness of the usage of a mathematical software in 
teaching mathematics in high school. We are focused primary on the possibility of the 
students work with the Mathematica software, supporting the teaching of mathematics. 
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Úvod 

Použití počítače většinou zvyšuje zájem žáků o výuku. To platí pro většinu vyučovaných 
předmětů, tím více pro matematiku, kde lze použít počítač ve výuce velmi efektivně. Existuje 
celá řada programů vhodných pro výuku matematiky. Nás bude zajímat možnost jejich 
použití při výuce. Lze je rozdělit do tří základních skupin: 

1. Tabulkové kalkulátory. V oblasti tabulkových kalkulátorů preferujeme Microsoft 
Excel, který je dnes už jakýmsi standardem v této oblasti. Není to sice program pro 
výuku matematiky, nezvládá symbolické výpočty, ale jeho výhodou je to, že je a 
bude dostupný většině našich žáků i po dokončení studia. V Excelu zpracováváme 
data, lze ho využít při statistice, při tvorbě jednoduchých grafů. Excel pochopitelně 
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lze využít při řízení školy, tvorbě rozvrhu, evidenci všeho druhu. V Excelu lze řešit 
rovnice (s pomocí doplňku Řešitel), sestrojovat grafy funkcí. 

2. Programy dynamické geometrie. V této oblasti byla dlouhou dobu asi 
nejrozšířenější Cabri Geometry. V současné době vyrostlo tomuto programu 
několik konkurentů, jako velmi zajímavý se jeví program GeoGebra. Tento 
program je od začátku vyvíjen jako open source. Je tedy zdarma dostupný školám, 
učitelům i žákům. O programu GeoGebra se na konferenci Užití počítačů ve výuce 
matematiky mluvilo podrobně v několika příspěvcích, nebudeme se jím zde dále 
zabývat. 

3. Programy CAS (Computer Algebra System). I v této oblasti je více možností 
výběru. Mezi nejznámější programy tohoto typu patří např. Mathematica, Maple, 
MATLAB, dříve Derive, nebo ze svobodného softwaru např. Maxima. 

Program Mathematica 

Mathematica je systém ve světě velmi rozšířeným a výkonným, užívaným v praxi, vědě 
i na vysokých školách. Je to však zároveň i systém velmi vhodný pro podporu výuky 
matematiky na střední škole. Žáci velmi rychle mohou zvládnout základní příkazy systému 
potřebné k řešení úloh středoškolské matematiky, pak už mohou postupně své znalosti 
rozšiřovat na složitějších příkladech, zároveň tak postupně chápat stavbu a logiku celého 
systému. 

Mathematica je rozsáhlý programový systém, který lze používat jednak 
„jednořádkovými“ přímými příkazy, např. pro řešení rovnice, nerovnice, zobrazení grafů 
funkcí a relací, lze v něm ale i programovat, Mathematica má vestavěn vlastní programovací 
jazyk vytvořený na základě jazyků umělé inteligence. Mathematica má prostředky pro řešení 
úloh symbolicky (s použitím názvů parametrů, proměnných), tak i numericky, pokud nás 
zajímá číselné řešení.  

Učím na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové. V naší škole se 
snažíme o použití programu Mathematica jak učitelem, který si může výuku předem připravit, 
tak i žákem, který v tomto programu může řešit domácí úkoly, připravovat se na výuku. Naší 
výhodou je, že používáme neomezenou licenci programu, která umožňuje používat program 
Mathematica všem žákům i učitelům školy ve škole i na jejich domácích počítačích. 
Vzhledem k tomu, že většina žáků používá při vyučování vlastní notebooky, mají tak program 
Mathematica dostupný při všech hodinách, kdy je zapotřebí. Žáci tak mohou používat 
program Mathematica při výpočtech ve fyzice, modelovat děje v elektrotechnických 
předmětech a v neposlední řadě použít program Mathematica při programování. 

Program Mathematica používáme ve výuce od roku 2006. Myslíme si na základě 
zkušeností z předchozích let, že naše volba matematického softwaru byla správná. U žáků, 
kteří s programem pracují, se zvyšuje zájem o matematiku, o vlastní práci při řešení příkladů 
s podporou počítače. Mathematica žákům po zvládnutí programu umožňuje soustředit se na 
vlastní matematickou podstatu problému. Technické a pracné výpočty mohou předat počítači. 
Nenahraditelná je Mathematica při vizualizaci problémů, při tvorbě grafů.  

Zároveň žáci vidí, že k řešení matematického problému nestačí jen ovládat počítač, že 
k tomu, aby daný problém vyřešili, musí především znát samotnou matematiku. Program jim 
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práci jen usnadňuje, provádí rutinní výpočty. Vhodně problém matematizovat, zadat výpočty 
a správně interpretovat výsledky ale nemůže počítač ani program, jen člověk. 

Použití programu Mathematica je výhodné i pro učitele. Samozřejmě až poté, co se sám 
naučí s programem pracovat. Určitě je výhodou to, že příklady má uloženy v počítači. Učitel 
má při použití softwaru i snazší výběr příkladů k řešení. Podpora programu Mathematica 
umožní řešit i příklady, které nevycházejí numericky pěkně. Zároveň tak i žáci vidí, že v praxi 
se celočíselné výsledky příkladů tak často jako ve školské matematice nevyskytují. Další 
možností programu Mathematica výhodnou pro učitele je generování písemných prací, 
domácích úkolů individuálně pro každého žáka, čímž se zamezí opisování. Lze zde snadno 
generovat různé sady příkladů stejné obtížnosti lišící se pouze numericky. Zároveň pak lze 
pro snadnější a rychlejší kontrolu žákovských prací vygenerovat i příslušná řešení. Další 
oboustrannou výhodou pro žáky i učitele je tvorba grafů, animací. Lze vytvářet grafy funkcí a 
křivek ve 2D i ve 3D, kreslit i více křivek najednou v kvalitě nesrovnatelně vyšší než by bylo 
možné na tabuli.  

Mathematica je systém, který je co do možnosti použití „škálovatelný“ dle úrovně žáka, 
jak ukážeme v následujícím příkladu. 

  

Příklad 1. Žáci mají za úkol sestrojit pro různé hodnoty parametru a graf funkce f: 
y=x3+ax+4. Žáci, kteří práci se systémem Mathematica příliš neovládají, vyřeší úlohu takto: 

Plot [x3 + 10*x + 4, {x, -8, 8}], sestrojí jednoduchý graf.  

 

Následně pak mění hodnotu „10“, tak sledují, k jakým změnám grafu dochází. 

Žáci zkušenější v práci se systémem Mathematica mohou vytvořit dynamický graf a změny 
sledovat přímo v něm pohybem posuvníku pro parametr a. 

Manipulate[Plot[x3 + a*x + 4,{x, -8, 8}, PlotRange -> {{-8, 
8},{-100, 100}}, AspectRatio -> 1, AxesLabel -> {x,y}], {a, -
20, 20}] 
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Díky znalosti programu tak žák vyřeší příklad daleko snadněji a lépe než jeho méně 
připravený kolega, lépe vidí vliv parametru na chování funkce. 

 

Příklad 2. Problém s funkcí y = arccotg x.  

Při probírání cyklometrických funkcí jsme ve třídě narazili na problém. Program Mathematica 
zobrazuje graf takto: 

Plot [{ArcCot[x], Pi}, {x, -8, 8}, AspectRatio -> Automatic, 
AxesLabel -> {x,y}] 

Do grafu jsme doplnili konstantu . 
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Z grafu je vidět, že Wolfram Mathematica na rozdíl od matematiky klasické používá u funkce 

cotg x jako definiční obor interval 〈 , 〉, což mění inverzní funkci. Chceme-li dostat funkci 

arccotg x klasickou tak, jak ji ve škole používáme, je třeba pro záporná x posunout funkční 

hodnoty o  v kladném směru osy y. Žáci dostali za úkol předefinovat funkci arccotg x tak, 

aby odpovídala funkci běžně používané. Mnozí nejprve sestrojili její graf: 

g1= Plot[ArcCot[x] + ,		 {x, -8, 0}, PlotRange ->{{-8, 8}, {-6, 

6}}]; 

g2= Plot[ArcCot[x],		{x, 0, 8}]; 

Show[g1, g2] 

 

Tím však není vyřešen výpočet funkčních hodnot, funkci jsme v podstatě nedefinovali. 

Definujme funkci myArcCot x, která již bude podmínky „správné“ arkuskotangenty splňovat. 

Využijeme přitom možnost definovat funkci po částech. 
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myArcCot[x_] := Piecewise[{{  + ArcCot[x], x < 0}, {ArcCot[x], 

x }}] 

Plot[{ , myArcCot[x]}, {x, -8, 8}, AspectRatio -> Automatic, 

AxesLabel -> {x, y}, Ticks -> {Automatic, {0, , }}] 

 

Takto definovaná funkce počítá správně i funkční hodnoty:  

myArcCot[1] 

myArcCot[ √ ] 

{ , } 

Funkce ArcCot[x] systému Mathematica může počítat i více funkčních hodnot najednou, 

zadáme-li místo jednoho jejího argumentu list čísel. To naše nová funkce zatím nezvládne. 

Doplňme její definici o atribut „Listable“, který jí výše uvedenou možnost doplní. 

Attributes[myArcCot] = Listable; 

myArcCot[ , √ ] 

{ , } 

Je vidět, že systém Mathematica znalosti matematiky nenahradí. Žák musí znát matematiku, 

vědět, jaký řeší problém, pak mu může software podstatným způsobem pomoci. 
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Příklad 3. Určete pravděpodobnost, že v náhodně vybrané skupině 30 lidí (např. školní 

třída) má alespoň jedna dvojice narozeniny ve stejný den v roce.  Přestupný rok neuvažujeme. 

Jde o známý „narozeninový problém“, úlohu, kterou sestavil rakouský matematik Richard 

von Mises. Mohli bychom ji řešit přímým výpočtem, zkusme však nejprve řešení 

vymodelovat bez pomoci kombinatoriky. Předpokládejme, že máme k dispozici program 

Mathematica a žáky, kteří již byli s tímto systémem seznámeni. K modelování použijeme 

generátor (pseudo)náhodných čísel, který je v programu vestavěn. 

RandomInteger[{1,365}] 
Tento příkaz vygeneruje jedno číslo od 1 do 365, simulujeme jím tedy datum narození 

jednoho člověka. 

Vygenerujme takto 30 čísel pro 30 lidí. 

skupina:=RandomInteger[{1,365},30] 
 skupina 
{311,194,242,234,277,24,261,48,91,320,184,99,44,186,204,51,139
,155,193,166,142,51,71,87,264,264,239,239,113,76} 
 
Získaná data můžeme pro lepší prohlížení setřídit. 

Sort[skupina] 
{16,23,27,39,49,49,57,77,90,94,96,108,123,125,149,156,184,198,
202,204,212,217,228,232,245,255,280,336,342,345} 
 
Vytvořili jsme tak model jedné třicítky lidí ze zadání, shodou okolností vidíme, že zde je 

dvojice lidí narozená 49. den v roce. To nám pochopitelně nestačí. Využijeme simulačních 

možností počítače a jeho rychlosti, opakujme pokus 10000 krát (pochopitelně není problém i 

víckrát). Vznikne list data. 

data=Table[skupina,{10000}]; 
 
Tento list ze zřejmých důvodů nevypisujeme, data jsou uložena v paměti počítače. 

S využitím funkce Union (sjednocení) napíšeme jednoduchou funkci, která vynechá 

opakované hodnoty v jedné skupině. Ty nás právě zajímají. 

stejnyden[sk_]:=Length[Union[sk]]<30 
 

A teď už jen spočteme pravděpodobnost jako relativní četnost. Funkce Map aplikuje 

386



definovanou funkci stejnyden na data, Count spočte, kolikrát se vrátila pravda - alespoň jedna 

dvojice narozená ve stejný den v roce. Výsledek zobrazíme numericky. 

pst=Count[Map[stejnyden,data],True]/10000 //N 
0.7049 
 

Vidíme, že pravděpodobnost výskytu alespoň dvou lidí s narozeninami ve stejný den ve 

skupině 30 lidí je poměrně vysoká. 

Podívejme se na matematické vyjádření pravděpodobnosti jevu, který jsme modelovali. 

jinak=1-Binomial[365,30]*30!/Power[365,30] //N 
0.706316 
 

Vzorec je zapsáním kombinatorického vztahu v jazyku systému Mathematica. 
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Spočtěme dále pravděpodobnosti výskytu stejného jevu pro skupiny od 2 do 40, výsledek 

zobrazme v grafu. 

jinaknp[p_]:=1-Binomial[365,p]*p!/Power[365,p] 
tabulka=Table[{n,jinaknp[n]},{n,1,40}] //N 
{{1.,0.},{2.,0.00273973},{3.,0.00820417},{4.,0.0163559},{5.,0.
0271356},{6.,0.0404625},{7.,0.0562357},{8.,0.0743353},{9.,0.09
46238},{10.,0.116948},{11.,0.141141},{12.,0.167025},{13.,0.194
41},{14.,0.223103},{15.,0.252901},{16.,0.283604},{17.,0.315008
},{18.,0.346911},{19.,0.379119},{20.,0.411438},{21.,0.443688},
{22.,0.475695},{23.,0.507297},{24.,0.538344},{25.,0.5687},{26.
,0.598241},{27.,0.626859},{28.,0.654461},{29.,0.680969},{30.,0
.706316},{31.,0.730455},{32.,0.753348},{33.,0.774972},{34.,0.7
95317},{35.,0.814383},{36.,0.832182},{37.,0.848734},{38.,0.864
068},{39.,0.87822},{40.,0.891232}} 
 

ListPlot[tabulka, AxesLabel->{„n“,“p“}] 
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Na tomto příkladu žáci objevují možnosti systému Mathematica při modelování. Vidí, že 

správně zvoleným modelem, správnou simulací dosáhnou týchž výsledků jako výpočtem. 

Závěr 

Použití matematického softwaru při výuce matematiky se nám na Střední škole aplikované 

kybernetiky osvědčilo. Zájem žáků o takto pojatou výuku matematiky se zvýšil, i když by 

bylo obtížné kvantitativně prokázat o kolik. Uvedené příklady byly s žáky řešeny a setkaly se 

s jejich značným zájmem. Použití počítače ve výuce a použití netradičních postupů – 

modelování dějů – je určitě vhodné i pro motivaci žáků k dalšímu studiu matematiky, 

případně i matematického softwaru.  
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