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Abstrakt: Příspěvek pojednává o vhodnosti použití matematického softwaru při výuce 
matematiky na střední škole. Zaměřuje se především na použití programu Mathematica 
v oblasti výuky analytické geometrie, na možnou softwarovou podporu výuky matematiky. 
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Mathematical software in teaching Mathematics in high school 
 
Abstract: The article discusses the suitability of the use of mathematical software in teaching 
mathematics in high school. It focuses primarily on the use of Mathematica in teaching 
analytic geometry, a possible software support for teaching mathematics. 
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Úvod 

Použití počítače ve výuce již dlouho není výhradní záležitostí informatických předmětů, 
programování. Velké možnosti současného programového vybavení umožňují proniknutí 
počítačů do výuky prakticky všech předmětů. Jistě to platí i pro matematiku, kde lze použít 
počítač ve výuce velmi efektivně. Zde se budeme zabývat použitím programu Mathematica ve 
výuce tematického celku analytická geometrie. 
 
Program Mathematica a analytická geometrie na střední škole 

Program Mathematica je zde asi zbytečné představovat, je to systém ve světě velmi 
rozšířený a výkonný, užívaným v praxi, vědě i na vysokých školách. Je to však zároveň i 
systém velmi vhodný pro podporu výuky matematiky na střední škole. Učím na Střední škole 
a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Pro podporu výuky 
matematiky (a nejen jí) jsme zakoupili multilicenci programu Mathematica, která umožňuje 
používat program Mathematica všem žákům i učitelům školy ve škole i na jejich domácích 
počítačích. Většina žáků používá při výuce vlastní notebooky, program Mathematica mají tak 
dostupný při všech hodinách matematiky, kdy je zapotřebí. Pochopitelně mohou tento 
program využít také při domácí přípravě, řešit s jeho pomocí domácí úkoly. 
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Zde chceme ukázat možnosti použití programu ve výukovém celku analytická 
geometrie. V této kapitole je pro žáky nutná znalost algebry na příslušné úrovni, zároveň také 
geometrie. Obojí umožňuje program Mathematica. Jednak zvládá samozřejmě symbolické 
výpočty, řešení rovnic a jednak je velmi vhodná pro vizualizaci problémů, tvorbu grafů. Žáci 
tak ihned po dopočítání příkladu mohou vidět výsledky názorně, v grafu rovinném i 
prostorovém. 

Ukažme si možnosti použití programu na několika úlohách: 
 

Příklad 1. 
Napište obecnou rovnici přímky, která prochází bodem M[3,5] a je rovnoběžná s přímkou p: 
7x – 3y + 2 = 0. 
Zapišme zadání v syntaxi programu Mathematica. Celá úloha bude řešena stejně jako další 
příklad tak, aby se při změně souřadnic měnil pouze ten příkaz, který vstupy obsahuje. 
bM={3,5}; p = 7x - 3y + 2; 
q=Coefficient[p,x]*x+Coefficient[p,y]*y+c 
 c+7x-3y 
Dopočtěme koeficient c: 
rov=Solve[q==0 /.{x->bM[[1]],y->bM[[2]]}] 
 -6+7x-3y 
Nyní můžeme sestrojit graf, kde žáci uvidí výsledek svého výpočtu: 
ContourPlot[{p,q},{x,-2,7},{y,-2,7},Axes->True,AxesLabel-
>{x,y},Epilog->{PointSize[Large],Point[bM]}] 
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Příklad 2.  
Napište obecnou rovnici roviny, která prochází body A, B, dále je rovnoběžná s přímkou CD. 
Souřadnice: A[4,-1,2], B[2,0,-1], C[3,2,-4], D[1,-1,-3]. 
Tento příklad ukazuje možnosti řešení prostorových úloh včetně vytvoření 3D grafu. Učitel 
příklad ve spolupráci se žáky příklad vyřeší, na rozdíl od klasické výuky matematiky je však 
možno ihned všechny geometrické objekty v příkladu použité zobrazit. Dále by bylo možno 
měnit zadání, souřadnice bodů, na vytvořených grafech pozorovat změny výsledků. Při těchto 
změnách a úpravách příkladu je možno vždy, dle zkušeností autora, pozorovat zvýšený zájem 
žáků. Sami v podobných úlohách pak hledají extrémní, okrajové případy, což je při běžných 
hodinách často nenapadá. 
 
bA={4,-1,2}; bB={2,0,-1}; bC={3,2,-4}; bD={1,-1,-3}; 
u=bB-bA 
 {-2,1,-3} 
v=bD-bC 
 {-2,-3,1} 
normvektor=Cross[u,v] 
 {-8,8,8} 
rovina=Dot[normvenktor,{x,y,z}]-Dot[normvektor,bA] 
 24-8 x+8 y+8 z 
Tento postup je asi nejrychlejší pro určení obecné rovnice roviny z daných prvků, tedy 
známe-li bod roviny a její normálový vektor. 
Nyní sestrojíme příslušné grafy: 
 
Show[ContourPlot3D[rovina==0,{x,-5,5},{y,-5,5},{z,-5,5}], 
Graphics3D[{PointSize[0.03],Point[{bA,bB,bC,bD}]}],Graphics3D[
{Thick,Line[{bC,bD}]}]] 
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Na grafu není v této poloze zřejmé, že výsledná rovina je opravdu rovnoběžná s přímkou CD. 
Mathematica umožňuje další úpravy výsledného grafu, otočíme ho tak, že je správný výsledek 
patrnější: 

 
 
Závěr 
Použití programu Mathematica pro podporu výuky matematiky v tématickém celku analytická 
geometrie se nám na Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky osvědčilo. 
Žáci projevují větší zájem o výuku, poměrně rádi a zručně modelují grafy, které při klasické 
výuce matematiky často nebývají konstruovány. Je tak podporována i jejich prostorová 
představivost. 
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