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TVOŘÍME PÍSEMNÉ PRÁCE Z VYBRANÝCH TÉMAT
PLANIMETRIE POMOCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
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Abstrakt: Článek je věnován webovým stránkám, na nichž jsou zpracována čtyři témata
z planimetrie – trojúhelníky, středová souměrnost, osová souměrnost a kružnice. Pro každé
téma je zpracována teorie na úrovni 2. stupně ZŠ. Pro registrované uživatele – žáky i učitele –
jsou přístupné příklady na procvičování v podobě dynamických appletů vytvořených
v programu GeoGebra. Nejdůležitější funkcí stránek pro učitele je možnost vytvářet si vlastní
písemné práce či pracovní listy, generovat je a tisknout v pdf formátu.
Klíčová slova: webové stránky, planimetrie, dynamické applety, GeoGebra, písemné práce

Creation of written works from the chosen chapters
of planimetry via websites
Abstract: The contribution is devoted to the websites on which there are processed four
planimetry topics – triangles, an axial symmetry, a central symmetry, and a circle. The theory
on the level of a secondary school is elaborated for every of the four mentioned topics. The
dynamic applets created in the software GeoGebra are accessible for the registered users –
pupils and teachers – as problems for practise. The possibility of generating the own written
works or worksheets is the most important function of the websites for the teachers.
Key words: websites, planimetry, dynamic applets, GeoGebra, written works

1. Úvod
Velké množství učitelů vytváří pro své žáky studijní materiály a umísťuje je na webové
stránky, většinou domovských škol. Někteří z nich zveřejňují na webových stránkách i
vzorové písemné práce. Na druhou stranu jsme na internetu neobjevily žádné webové stránky,
které by učitelům pomáhaly písemné práce vytvářet. Jako součást diplomové práce byly
vytvořeny webové stránky pro tvorbu písemných prací z planimetrie pro 2. stupeň ZŠ.
Webové stránky jsou dostupné na adrese: <http://www.pisemky-z-matiky.cz/>. Na stránkách
jsou zpracována 4 vybraná témata z planimetrie a to trojúhelníky, osová souměrnost, středová
souměrnost a kružnice. Stránky mohou být využity jako výukový, ale i jako procvičovací
materiál pro učitele i žáky. Nejdůležitější funkcí stránek pro učitele je možnost vytvářet si
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vlastní písemné práce či pracovní listy. Písemné práce i pracovní listy mohou učitelé
generovat v pdf formátu ve dvou verzích – buď jen zadání příkladů, anebo i vzorové řešení
příkladů. Vygenerované písemné práce i pracovní listy se na stránkách ukládají a jsou
k nahlédnutí v záložce „Přehled prací“. Uživatelé si je mohou opakovaně stáhnout.
Podkladem pro tvorbu písemných prací/pracovních listů je databáze příkladů. Všechny
příklady jsou vytvářeny v programu GeoGebra. Aby mohli učitelé tvořit písemné práce
ve více variantách, jsou úlohy tvořeny v několika verzích (liší se hodnotami parametrů
v zadání). Pro žáky i učitele jsou k dispozici typové příklady v podobě dynamických appletů.
Na stránkách se stále pracuje a do databáze jsou průběžně vkládány další příklady.
2. Výběr zpracovaných témat z planimetrie
Počet témat z planimetrie vyučovaných na 2. stupni základních škol je relativně obsáhlý, a
proto jsme se rozhodly omezit se pouze na zpracování 3 – 4 témat. V jejich výběru nám
napomohli učitelé z praxe a to pomocí jejich odpovědí na námi rozeslaný dotazník.
Sestavily jsme vstupní dotazník, jehož hlavními cíli bylo zjištění planimetrických témat,
která by se v generovaných písemných pracích měla objevit, a dále také náležitostí, která by
vygenerovaná písemná práce měla obsahovat. Dotazník obsahoval uzavřené otázky (např.
předdefinovaný seznam probíraných témat), ale i otevřené otázky (tj. dotázaným byla dána
možnost k zapsání vlastní odpovědi).
Dotazník byl rozesílán elektronickou formou na libovolně vybrané základní a střední školy
ze všech krajů ČR a pak také konkrétním vyučujícím na vysoké školy/univerzity ČR. Celkem
bylo osloveno 320 základních škol, 160 středních škol a 89 konkrétních vysokoškolských
učitelů. Návratnost byla cca třetinová, tj. obdržely jsme zpět 159 vyplněných dotazníků (78 ze
ZŠ – 57 ze SŠ – 24 z VŠ). Z toho 67 respondentů projevilo zájem o další spolupráci (35 ze ZŠ
– 23 ze SŠ – 9 z VŠ).
Poznatky a zkušenosti získané z dotazníků od učitelů matematiky z praxe nás vedly
k vytvoření představy o výsledných webových stránkách. Taktéž čtyři výše zmíněná témata
z planimetrie patřily mezi respondenty nejčetněji žádaná témata pro zpracování.
3. Vzhled webových stránek pro neregistrované uživatele
Pro tvorbu webových stránek bylo využito znalosti programovacího jazyka PHP a
značkovacího jazyka HTML. Pro úpravu vzhledu a zobrazení elementů napsaných jazykem
HTML byly použity kaskádové styly (CSS).
Úvodní strana webových stránek (viz obr. 1) je rozdělena na 4 části – levé menu, horní
menu, hlavní okno - obsah a přihlašovací panel. Ve stručnosti popíšeme každou z nich.
3.1

Levé menu

V položce levého menu s názvem „Střípky z historie“ naleznete zkrácený historický vývoj
nejen planimetrie, ale i geometrie jako takové.
V následující položce levého menu, tj. v položce „Použité symboly“, se nachází
geometrické značení využívané v symbolických zápisech postupů konstrukcí u jednotlivých
příkladů/appletů.
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Obr. 1

Další položky levého menu odkáží uživatele na 4 zpracovaná témata z planimetrie. Pod
názvy témat – „Trojúhelníky“, „Osová souměrnost“, „Středová souměrnost“ a
„Kružnice“ – jsou jednotlivá témata zpracována po teoretické stránce (viz obr. 2).
Ke každému tématu je vytvořená série příkladů. Po kliknutí na položku “Příklady“ pod
příslušným tématem se po přihlášení zobrazí applety nebo i konkrétní příklady (záleží na typu
přihlášeného uživatele – žák, učitel, ostatní).

Obr. 2

V poslední položce „Zdroje“ levého menu jsou uvedeny publikace, ze kterých bylo
čerpáno, nebo ze kterých byly brány inspirace k vytvoření příkladů. U každého příkladu je
pak zdroj uveden pod číslem, po kliknutí na něj se v položce “Zdroje“ zobrazí zvýrazněný
odkaz na publikaci.
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3.2

Horní menu

V záložce „Popis stránek“ horního menu jsou popsány části úvodní stránky; je vysvětleno,
jaké způsoby registrace stránky nabízejí a jaké možnosti využití stránek příslušní registrovaní
uživatelé mají.
V záložce „Založení účtu“ se uživatelé mohou zaregistrovat. Při registraci si uživatel
zvolí, zda se zaregistruje buď jako učitel, či jako student, anebo jako ostatní (rodič, apod.).
Podle zaškrtnuté volby se registrovanému uživateli po aktivování klíče, který obdrží na e-mail
uvedený při registraci, otevřou další záložky webových stránek.

Obr. 3

V záložce „Fórum“ mohou registrovaní uživatelé, kteří se do fóra extra přihlásí
(přihlašovací údaje fóra a planimetrických webových stránek nejsou propojeny), přidávat
příspěvky a komentáře.
V záložce „Kontakt“ najdete kontakt na autorku webových stránek.
3.3

Hlavní okno

V hlavním okně se zobrazuje obsah stránek dle zvolené položky či záložky.
3.4

Přihlašovací panel

Registrovaní uživatelé po zadání svého uživatelského jména a hesla v přihlašovacím panelu
aktivují další záložky a tedy funkce webových stránek. Neregistrovaní uživatelé mohou
kliknutím na odkaz „Registrace“ otevřít záložku „Založení účtu“. Registrovaný uživatel,
který zapomene své přihlašovací údaje, si může kliknutím na odkaz „Zapomenuté heslo“
nechat zaslat nové náhodně vygenerované heslo na svůj e-mail.
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4. Vzhled webových stránek pro přihlášené uživatele
Registrovaným uživatelům se po přihlášení zobrazí v horním menu tři další záložky – „Jak
pracovat s applety“, „Tvorba písemné práce“ a „Přehled prací“. Dále se v levém menu
otevřou položky „Příklady“ u jednotlivých témat. V dalším textu se budeme postupně
jednotlivým záložkám/položkám věnovat. Začněme položkou „Příklady“.
4.1 Příklady
Aby mohli učitelé vytvářet písemné práce/pracovní listy, mají k dispozici předpřipravenou
databázi příkladů. Příklady jsou rozděleny podle 4 vybraných témat z planimetrie a zahrnují
rozličné úlohy, jež se dají v rámci daného tématu řešit. Příklady má možnost vkládat
do databáze pouze administrátor, tedy autorka webových stránek. Je tomu tak z důvodu
sjednocení stylu všech příkladů. Přitom všechny příklady jsou vytvářeny v programu
GeoGebra.
Příklady umístěné na webových stránkách jsou dvojího typu. Žáci mají k dispozici
dynamické applety a učitelé applety a předpřipravené příklady pro vkládání do písemných
prací nebo pracovních listů.
4.1.1 Příklady pro vkládání do písemných prací/pracovních listů
Každý příklad se skládá z těchto částí: zadání, řešení, diskuse a zdroje (původu příkladu).
Řešení příkladu je ve formě obrázku, který obsahuje náčrtek zadání, konstrukci a symbolický
zápis konstrukce.
Aby mohli učitelé tvořit písemné práce ve více variantách, jsou úlohy tvořeny v několika
verzích (liší se hodnotami parametrů v zadání). Variant je vytvořeno několik, aby pokryly
všechna možná řešení úlohy. Úlohy, které mají grafické zadání, mají pod textem zadání
poznámku o této skutečnosti.
Vybrané úlohy se vkládají do variant, které si uživatel (učitel) předpřipraví v Aktovce.
Aktovka je místo, kam si ukládáme podklady pro tvorbu prací. Návod na tvoření prací je
k dispozici na webových stránkách po přihlášení učitele.
Jestliže učitelé dodrží postup na vytvoření prací, tak jim vznikne materiál, který mohou
nakopírovat jako zadání žákům, a též si mohou vygenerovat materiál na opravu těchto
vzniklých prací. Výsledné a přednastavené konstrukce jsou při správném vytištění v poměru
1:1 se zadanými hodnotami úlohy v centimetrech.
Pro lepší orientaci je grafické řešení barevně, ale barevný tisk není podmínkou pro
správnou čitelnost a přehlednost dokumentu.
Na následujícím obrázku (viz obr. 4) je k nahlédnutí ukázkový příklad z webových stránek
z tématu středová souměrnost. Pro zobrazení řešení (zahrnuje náčrtek, symbolický zápis
konstrukce a konstrukci v podobě obrázku) je potřeba kliknout na odkaz “Řešení”. Takto je
to z důvodu, kdyby chtěli učitelé využít příklad přímo při výuce, aby nebyl vidět výsledek a
žáci si mohli úlohu sami vyřešit. Konstrukční úlohy s grafickým zadáním nejsou k výuce moc
vhodné, málokdy by si žáci zvládli přerýsovat zadání odpovídajícím způsobem.
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Obr. 4

4.1.2 Applety
Konstrukce v appletech jsou dynamické, tj. je možné s nimi hýbat. Zadání úloh se může právě
díky dynamičnosti konstrukcí měnit pomocí přenastavení hodnot posuvníků nebo přesunem
zadaných objektů (červené objekty). Z appletů není ale možné vkládat příklady do písemných
prací. Applety mohou učitelům sloužit k tomu, že si vyzkouší jiné zadání a mohou si jej již
pak sami zpracovat do vlastních souborů.
Applety jsou vytvářeny tak, aby po jejich zobrazení bylo viditelné pouze zadání úlohy.
V pravé části appletů jsou umístěna zaškrtávací políčka, která umožňují postupně zobrazovat
jednotlivé součásti řešení konstrukční úlohy (náčrtek, popis konstrukce – symbolický zápis
konstrukce, konstrukci a výsledek). Konstrukce a výsledek jsou rozděleny z důvodu lepší
přehlednosti pro postup tvorby, při mnoha zobrazených objektech se stává konstrukce méně
přehledná (viz obr. 5).

Obr. 5
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Žáci si mohou pomocí appletů vytvořit vlastní zadání příkladu, úlohu vyřešit a poté
zkontrolovat dle řešení v appletu, zda postupovali správně. Applety mohou být např. využity i
jako podklad pro tvoření konstrukcí dle symbolického zápisu konstrukce jako diktát.
Veškeré applety mají stejný vzhled a princip ovládání. Pro jednotlivé prvky je důležitá
jejich barva – z toho vyplývá jejich postavení (pořadí) v rámci řešení úlohy. V následujícím
odstavci se na obr. 6 seznamujeme s prací a orientací v appletech.
4.2 Jak pracovat s applety
Fungování appletů a způsob práce s nimi se přihlášení uživatelé dozvědí v obsahu záložky
„Jak pracovat s applety“ (viz obr. 6).

Obr. 6

4.3 Tvorba písemné práce
Už název další záložky horního menu napovídá, že jejím obsahem je návod pro učitele, jak
krok po kroku vytvořit písemnou práci či pracovní list (viz obr. 7).

Obr. 7
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4.3.1

Kde najít příklady pro vkládání do písemných prací/ pracovních listů

V levém menu naleznete pod jednotlivými tématy položku “Příklady“. Po rozkliknutí se
Vám v obsahu vždy objeví očíslovaný applet a pod ním jsou s týmž číslem, ale už
s označením písmenné varianty vytvořeny konkrétní příklady. Zadání příkladu je pevně dáno
a další varianty může vkládat jen administrátor.
Pro zobrazení pouze appletů nebo pouze příkladů využijte zaškrtávacích políček
umístěných v horní části obsahu stránek. (Přednastavené je zobrazení obojího). Viz obr. 8.

Obr. 8

Mezi jednotlivými zadáními příkladu přecházíte kliknutím na písmennou variantu.
Aktuální varianta příkladu se Vám zvýrazní hnědou barvou. Po kliknutí na odkaz “Řešení“ se
Vám zobrazí grafické řešení příkladu včetně náčrtku a symbolického zápisu konstrukce.
Pokud má úloha již předpřipravené grafické zadání, tak pod textovým zadáním úlohy je
uvedena poznámka: (Má grafické zadání). Viz obr. 9.
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Obr. 9

4.3.2 Jak si připravit Aktovku pro vkládání příkladů
Ve výchozím stavu je “Aktovka“ prázdná. Pro umožnění vkládání příkladů do Aktovky
(následné vytvoření práce) je potřeba mít v Aktovce nějakou Variantu. Po kliknutí na „+“ se
do aktovky přidá “Varianta A“. Stejným způsobem se pak přidávají další varianty. Variant si
můžete připravit až do písmene F (můžete tedy vytvořit maximálně 6 různých prací
najednou). U odkazu s názvem varianty se nyní zobrazil znak „×“, ten slouží k mazání celé
varianty. Křížek „×“ vedle „+“ slouží k vymazání celé aktovky. Pokud smažete Variantu A,
tak se následující varianty posunou o pozici výš (tj. z Varianty B bude Varianta A,
z Varianty C bude Varianta B). Viz obr. 10.

Obr. 10

Po přidání libovolného počtu variant do Aktovky se u příkladů zobrazí položka pro přidání
příkladu do příslušné varianty:

Obr. 11
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Každý příklad může být přidán do libovolného počtu variant. Po kliknutí na dané písmeno
za nápisem Přidat do varianty se v Aktovce zobrazí pod Variantou položka s pořadím příkladu
ve Variantě, s názvem kapitoly příkladu, s číslem a s variantou příkladu v dané kapitole.
Jednotlivé příklady ve Variantách se dají opět odmazat křížkem.

Obr. 12

Pokud máte vloženy všechny příklady dle Vašich představ, můžete přejít k vytvoření práce
kliknutím na položku
Zobrazí se Vám výpis všech Variant a příkladů v nich. Pořadí příkladů můžete měnit
pomocí šipek vedle příkladu. Pro zobrazení/skrytí detailu příkladů stačí kliknout na název
příkladu. Pokud jste se vším spokojeni, pokračujete kliknutím na tlačítko "Pokračuj ve
vytváření práce".

Obr. 13
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4.3.3 Náležitosti písemné práce/pracovního listu
Zobrazí se Vám formulář, kde lze zaškrtat položky, které chcete mít zobrazeny ve výsledném
souboru. Položky “Typ práce“, “Název práce“ a “Umístění zadání“ jsou povinné. Díky
položkám “Typ práce“ a “Název práce“ si pak můžete zpětně dohledat již vytvořené práce
v položce “Přehled písemek“ horního menu. Kolonka “Umístění zadání“ Vám určuje, jestli
chcete mít zadání pod sebou nebo jestli se bude vynechávat místo pro vypracování příkladu.

Obr. 14

4.3.4 Vzhled vytvářené práce
Podle toho, jaké položky si zaškrtnete, bude vypadat hlavička vytvářené práce. Body celkem
nebo body za příklad si určujete sami, toto není předdefinované a po vytištění souboru si
musíte hodnoty dopsat ručně.

Obr. 15
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Pro kontrolu, jak zadání pro žáky či řešení pro učitele vypadají, slouží tlačítka "Zadání
pro žáky" a "S řešením pro učitele" (viz obr. 16). Po kliknutí na ně se Vám vygeneruje
příslušný pdf soubor.

Obr. 16

Pro dohotovení a zpětné vyvolání souboru je potřeba vytváření dokončit kliknutím na
tlačítko "Vytvořit práci/list".
4.3.5 Tisk zadání a řešení
Aby byly zachovány rozměry 1:1, je potřeba soubor tisknout tak, aby nebyl tisk přednastaven
na přizpůsobit na stránku. V takovémto případě nebudou výsledky odpovídat skutečným
zadaným hodnotám v cm.
4.4 Přehled prací
V položce “Přehled prací” horního menu si můžete opětovně vyvolat své již vytvořené práce
v podobě pdf souborů. Práce jsou řazeny dle data vytvoření sestupně. V tomto přehledu
můžete jednotlivé práce smazat kliknutím na levý křížek u práce.

Obr. 17
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5. Závěr
Lze shrnout, že vytvořené webové stránky jsou vhodnou pomůckou převážně pro učitele
matematiky 2. stupně základních škol. Učitelé na stránkách najdou detailně zpracované
teoretické výklady čtyř planimetrických témat – trojúhelníky, osová souměrnost, středová
souměrnost a kružnice – doplněné vhodnými ilustračními obrázky. Pro každé téma je na
stránkách vytvořena databáze příkladů na procvičování v podobě dynamických appletů a také
databáze předpřipravených různých variant příkladů pro vkládání do vytvářených písemných
prací v podobě statických obrázků. Databáze příkladů je postupně doplňována o další typové
příklady a o „jednodušší“ klasické školské úlohy probírané při výuce zmíněných 4 kapitol
z planimetrie na ZŠ.
Hlavním cílem vytvořených webových stránek bylo generovat a tisknout písemné práce
z vybraných kapitol planimetrie, což se podařilo. Učitelé by díky přehledným a podrobným
návodům měli být schopni vytvářet, generovat a tisknout písemné práce/pracovní listy. Přitom
mají možnost vytvořit jednu variantu pouze se zadáním příkladů a druhou i s jejich řešením.
Učitelé si mohou na stránkách nadefinovat vzhled vytvářených písemných prací.
Stránky byly otestovány učiteli z praxe, kteří v úvodním dotazníku projevili zájem
o spolupráci. Jejich postřehy a připomínky byly převážně kladné.
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INNOVATION OF MATHEMATICS COURSES USING
MOODLE SOFTWARE
Lenka Činčurová
Faculty of Economics, University of South Bohemia
Abstract: Within the last few years, there was a requirement to innovate compulsory courses
of Mathematics at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia. Starting the
first semester of 2014 an e-learning system Moodle was used to support the classes. The
system enables students to prepare for the classes individually, regularly, independently and
anywhere they like. The essential aim of using Moodle was to strengthen students' preparation
during the semester and improve their results in the semestral tests. The paper presents a brief
description of the innovated course of Mathematics and shows the main results obtained from
the experimental teaching using Moodle as compared with the previous two years.
Keywords: E-learning, innovation, mathematics, Moodle.

Introduction
In this article we would like to share our experience with experimental teaching of the course
of Mathematics at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia using
a common e-learning system called Moodle. Moodle is the most popular open-source
Learning Management System, widely spread in educational and academic institutions [1].
There are generally four types of e-learning systems: the Learning Management System
(LMS), Learning Content Management System (LCMS), Learning Design System (LDS) and
Learning Support System (LSS) [2]. At various universities the LMS can be also known as
Virtual Learning Environment or Course Management System [3].
LMS Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) is „a free software
package for producing internet-based courses and web sites, that automates the
administration, tracking, and reporting of training events“ [4]. It is the most reccomended
LMS all over the world especially because of its accessibility and minimal barriers [5].
LMS Moodle is not restricted just to online and distant courses, it is usually very helpful to
use it in addition to ordinary lessons [1].
The main advantages of using LMS pointed out by [6] are:
•
•
•
•
•

Availability – no payment or charges;
Flexibility – importing new features and tools anytime when necessary;
Free service – minimal risk of discontinued service thanks to a huge network of open
source community, support systems and forums;
Improvement – extensive collaboration of experts upgrades the software products;
Online documentation – help and all the documents on the websites.
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We have quite bad experience from previous years as far as the students’ learning and
preparation within the semester are concerned. Even in such a subject as Mathematics, they
tend to learn all the materials right before the tests and exams. That’s why we decided to
innovate the classes by using Moodle, which should make the students strengthen the regular
preparation and in connection to that improve their final results.

Mathematics courses supported by Moodle
The research was conducted in course of Mathematics at the Faculty of Economics of the
University of South Bohemia. It is an obligatory first semester course for all the students of
the faculty, who are apprised with the basics of college Mathematics ant its applications in
Economy.
The organization of the classes is a combination of face-to-face teaching and the compulsory
individual tasks available in Moodle. Every student has a particular username and password to
get to the system. Once they sign in the course, they have acces to all the topics, materials,
tasks and important news about the course.
The students are required to complete ten tasks in total. They can work on the tasks
repeatedly, they are allowed ten attempts in at most of the exercises. Where the teacher’s
review is necessary, the number of attempts is limited to three. There are two deadlines for
sending the results of the tasks – first in the middle, the second at the end of semester.
Moodle allows to create various types of questions – multiple choice, cloze (embedded
answers), true and false, fill in the blank, short answer or numerical answer. It is also possible
to attach a document in different formats (pdf, jpeg, docx etc.).
For our purposes we utilized the “numerical questions” predominantly. Students are asked to
fill a specific number into the answer filed. A typical example of such a question is shown in
Fig. 1.

Fig. 1: Numerical type of question

However the numerical types of questions do not permit to fill in the characters as comma,
semicolon, hyphen, slash etc. In some cases the task were given in such a form that it was
preferable to use the “short answer” type for students’ responses instead of recasting the task.
One of the advantages is the possibility of defining several forms of a right answer, for
example the system accepts all of these: “1.5”, “1,5”, “3/2”. Fig. 2 presents an example of
a short answer question.
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Fig. 2: Short answer type of task

There is an extra type of questions called “cloze” (embedded answers) which enables authors
to divide a task into several subquestions. Every part is then scored separately (see Fig. 3).

Fig. 3: Cloze (embedded) answers

There are also cases, when it is necessary for students to attach a file. In our course we needed
to detect the students’ understanding and skills regarding drawing graphs of elementary
functions. Students were asked to insert a simple picture as shown in Fig. 4.

Fig. 4: Attaching files
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Then the teacher’s partaking is required to grade the task. Moodle enables the author of the
task to insert a particular picture or file representing the right solution. Only people evaluating
the task can see it, so they can easily compare the original solution with the one sent by
a student (see Fig. 5).

Fig. 5: Template for evaluators

In all other cases students have an immediate feedback independently on author’s review. The
system evaluates their responses in accordance with the author’s assignment (see Fig. 6).

Fig. 6: Feedback for students (wrong answer on the left, correct answer on the right)
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Moodle automatically and continuously calculates the success rate so the students have a view
of their own outcome. They can easily look at their scores and grades and depending on that
they can turn back to an unlucky test and get another attempt to make the result better.

Comparing the results
Our hope was that with the support of the tasks in LMS Moodle and the regular learning,
students would attain better results in both semestral tests than they achieved in previous
years and the final success rate could grow as well.
The sample consisted of all students who took the compulsory course of Mathematics in the
first semester of the academic year 2014/2015. A total of 311 students participated, thereof 81
men (26 %) and 230 women (74 %).
Minimum amount of points obtained of a test to be successful is 8 out of 15 (plus up to 4 extra
points, hence the maximum score is 19). Tab. 1 shows the basic characteristics of the results
reached in the last three years. Fig.7 and 8 represent the histograms of point scores of both
semestral tests in 2014.
Year
Students in total
Mode
Median
Average
Total success rate

2012
281
1st test
10
11
11.2
87.2 %

2013
328
st
1 test
2nd test
12
11
11
11
10.9
10.4
85.1 %
73.5 %

2nd test
10
11
10.4
74.4 %

2014
311
st
1 test
2nd test
11
12
12
11
11.8
10.7
88.1 %
73.6 %

Tab. 1: Point scores from the tests in the last three years
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Histogram 2014
The first test - number of points
Prom1 = 311 1 normal(x; 11,7814; 3,2633)
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Fig. 7: Frequency histogram of point scores (1st test)

Histogram 2014
The second test - number of points
Prom2 = 311 1 normal(x; 10,6559; 4,0057)
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Fig. 8: Frequency histogram of point scores (2nd test)

23

17

18

19

Fig. 9 tenders the elementary diagram of success rates of both of the semestral tests during the
period from 2012 to 2014.
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Fig. 9: Comparation of percentage success in the last three years

It was assessed graphically by using a Q-Q plot that the collected data follow a normal
distribution. To check the homogeneity of variance of the collected data Levene’s test was
used. Then the two-sample t-test was used to analyse the data. We obtained t=3.355, which is
more than 1.96 and even more than 2.576 (critical values). Considering the value we obtained
we can say that the scores from the first semestral test in 2014 are significantly better at 99%
level of significance (2014 against 2012 as well as 2014 against 2013). On the contrary the
differences in the scores from the second semestral test are statistically insignificant (t=0.94).

Conclusion
According to the statistics summed up above, we can conclude that using the e-learning
environment in addition to common forms of teaching Mathematics helped students to reach
better results in the first semestral test. We can partly arrogate it to their increased concern in
the taught substance and their regular preparation.
On the other hand, the changes in scores from the second semestral test did not show
a significant improvement. If we compare the structure of both tests, there might be
a dependence on the particular mathematical topic. As the first test consists of rather
stereotype calculations, the regular exercise looks meaningfully. Whereas the second test is
filled with more abstract tasks which can not be algorithmized, the drill does not seem to be as
helpful as we expected.
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Our further interest is to think about the contents of both tests, realize which parts of the
curriculum belonging to both tests are most problematic and try to reflect on such
ascertainment. That is why, consistently with [7], we bear in mind to emphasise the
usefulness, suitability and efficiency of a pedagogical approach and not just to assert
a purposeless using of new systems and technologies.
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ZMĚNA OSNOV PŘEDMĚTU MATEMATIKA III
NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VŠB-TUO
Viktor Dubovský
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Abstrakt. Od zimního semestru 2014/2015 došlo ke změně v zaměření předmětu Matematiky III na Fakultě stavební VŠB-TUO. Změna je v rámci IRP projektu IRP-17/2015/
FRVŠ-TO-1/d doprovázena tvorbou nových elektronických materiálů, které studentům
pokryjí celý obsah probírané látky.
Klíčová slova: FAST VŠB-TUO, IRP projekt, LATEX.

New subject syllabus of Mathematics III
at the Faculty of Civil Engineering VŠB-TUO
Abstract. The subject syllabus of Mathematics III taught at the Faculty of Civil Engineering VŠB - TUO were changed in winter semester 2014/2015. New PDF study guides
covering all new aims were prepared with the support of IRP-17/2015/FRVŠ-TO-1/d
grant.
Key words: Faculty of Civil Engineering VŠB - Technical University of Ostrava, IRP
grant support, LATEX
1. Úvod
Do akademického roku 2013/2014 byl předmět Matematika III (714-0268/01), vyučovaný Katedrou matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě stavební VŠB-TUO,
obsahově rozdělen do dvou částí.
První část byla věnována integrálnímu počtu funkcí více proměnných. Studenti se seznámili s teorií dvojných, trojných a křivkových integrálů, se základními postupy jejich výpočtů a s postupy vyžadujícími transformace do polárních či sférických souřadnic. Dále pak
s praktickými aplikacemi této teorie na úlohách geometrických (obsahy, objemy, apod.)
a fyzikálních (těžiště, momenty setrvačnosti, práce v silové poli, apod.). Této části bylo
v osnovách věnováno 9 přednáškových bloků.
Ve druhé části jsme se zabývali teorií pravděpodobnosti a statistikou. Studenti se seznámili se základními pojmy; např. pojmem pravděpodobnosti, diskrétní a spojité náhodné
veličiny (jednorozměrné i vícerozměrné), základními typy pravděpodobnostních rozdělení
a základními charakteristiky statistických souborů. Na tuto část zbývaly 4 přednáškové
bloky.
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Vzhledem k širokému záběru obou částí Matematiky III bylo jeho studium náročné a
nebylo možné postihnout všechny aspekty obou zjevně zcela nezávislých problematik.
Z těchto důvodů a na základě požadavků kateder FAST došlo k následujícím změnám
osnov. Předmět byl rozdělen do dvou, a to na předmět Matematika III (714-0268/07) a
Matematika IV (714-0211/01).
2. Nové předměty
Nově vytvořený předmět Matematika IV je vyučován v navazujícím magisterském studiu a jeho obsahem je teorie dvojných, trojných a křivkových integrálů. Čas, který byl
v semestru původně vyhrazen pravděpodobnosti a statistice, je věnován aplikačním úlohám zaměřeným na stavební praxi.
Předmět Matematika III je i nadále vyučován ve třetím semestru bakalářského studia,
plně se však soustředí na kapitoly z pravděpodobnosti a statistiky.
Cílem změn předmětu Matematika III je poskytnout studentům ucelený přehled statistických metod, a to s důrazem na jejich využití ve stavební praxi. Poskytnutí metod
zpracování dat umožní studentům lépe pochopit a interpretovat hodnoty získané z praktických měření v terénu či v laboratoři. Z analyzovaných dat se studenti naučí tvořit
hypotézy, které budou moci testovat a vyvozovat závěry o jejich pravdivosti. To vše mohou využít nejen jako podporu výsledků svých bakalářských resp. diplomových prací, ale
především však ve své budoucí práci v rámci svého odborného zaměření.
Tvorbě osnov přednášek a cvičení předcházela analýza zkušeností s výukou obdobných
předmětů, které Katedra matematiky a deskriptivní geometrie zajišťuje na ostatních fakultách VŠB. Jedná se například o Matematiku III na Fakultě strojní, o Statistiku na
Hornicko-geologické fakultě či na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Obdobně byl sledován také obsah odpovídajících předmětů vyučovaných na jiných technických univerzitách.
Po této analýze byl sestaven tento program přednášek:
(1) Kombinatorika. Náhodné jevy, operace s nimi, pojem neslučitelnosti a úplnosti,
jevové pole.
(2) Definice pravděpodobnosti jevů - klasická, geometrická, statistická. Podmíněná
pravděpodobnost. Úplná pravděpodobnost. Bayesův vzorec. Bernoulliho posloupnost nezávislých jevů.
(3) Náhodná veličina diskrétní a spojitá. Frekvenční a distribuční funkce. Charakteristiky náhodných veličin.
(4) Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny.
(5) Základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny.
(6) Náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, číselné charakteristiky.
(7) Zpracování statistického souboru.
(8) Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady
(9) Testování hypotéz - testy parametrické.
(10) Testování hypotéz - testy neparametrické.
(11) Lineární regrese.
(12) Časové řady - složka trendová, sezónní a náhodná.
(13) Prognózování.
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3. Pracovní listy
Takto rozsáhlá změna osnov sebou samozřejmě nesla nutnost vytvořit pro studenty
učební materiály odpovídající svým rozsahem novému obsahu. To se ukázalo býti vhodnou
příležitostí navázat na v nedávné minulosti proběhnuvší FRVŠ projekt, v jehož rámci
byly vytvořeny studijní materiály ve formě pracovních listů obsahujících teorii, řešené
a neřešené úlohy pro předměty Matematika I a Matematika II.
V rámci Institucionálního rozvojového projektu -„Inovace předmětu Matematika III,
FAST, VŠB-TUO“ (IRP-17/2015/FRVŠ-TO-1/d) byly tedy připravovány pracovní listy
také pro Matematiku III. Tím došlo k ucelenému pokrytí všech tří předmětů elektronickými studijními materiály v jednotném vizuálním stylu. Nové materiály mají formu
interaktivních PDF pracovních listů, které budou studentům k dispozici k volnému stažení na stránkách Katedry matematiky a deskriptivní geometrie, http://www.vsb.cz/
714/cs/Studijni-materialy/.
Sada materiálů vytvořených pro potřeby přednášek shrnuje základní definice, vzorce či
věty. Pracovní list teoretické části je zpravidla rozdělen na dvě poloviny, přičemž jedna je
ponechána volná pro poznámky studentů. Ukázka listu je na obr. 1.

Matematika III - listy k přednáškám

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Řešené příklady: 153
Příklady: 229

Řy
66 - Parametrické testy - párový test

48.

9.2.5

Studentův test pro párované hodnoty

Předpoklady:
Ze dvou ZS s rozděleními N (µ1 , σ12 ) a N (µ2 , σ22 ) byly vybrány dva
výběry se stejnými rozsahy n. Každému prvku prvního výběru x1i odpovídá
právě jeden prvek druhého výběru x2i (d = x2i − x1i ).
Nulová hypotéza:

H0 : µ1 = µ2 (d¯ = 0)

Alternativní hypotéza:
H1 : µ21 6= µ22 (d¯ 6= 0) ... oboustranná hypotéza
H1 : µ2 > µ2 (d¯ > 0)... pravostranná hypotéza
1

2

H1 : µ21 < µ22 (d¯ < 0)... levostranná hypotéza
Testovací kritérium:
t=

| x̄d | √
· n,
sd

kde x̄d , sd jsou výběrové charakteristiky souboru tvořených z rozdílů párových hodnot, testovací statistika má Studentovo rozdělení pravděpodobnosti
t ( n − 1).
Kritická hodnota:
tkrit = t1− α (n − 1) ... oboustranný test
2

Závěr:

tkrit = t1−α (n − 1) ... jednostranný test

| T | < tkrit ⇒ H0 nezamítáme

Obrázek 1. Pracovní list - přednáška
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V rámci využití listů v přímé výuce se bude student moci lépe soustředit na výklad
přednášejícího, nebude ztrácet čas pouhým opisováním a především si bude moci poznamenat své vlastní postřehy a komentáře. Každý ze studentů tak získává možnost vytvořit
si vlastní skripta, v nichž zdůrazní poznatky pro něj důležité.
Probíraná látka je dále doplněna řešenými ilustračními příklady a sadami příkladů
neřešených. Takové pracovní listy jsou připraveny k využití na cvičeních.
Stránky řešených úloh jsou opět rozčleněny do sekcí Zadání, Řešení a Poznámky,
viz. obr. 2.
Matematika III - řešené příklady

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Řy
153 - Párový t-test

Poznámky

Zadání Při určování mechanické vlastností konstrukční oceli (teplota +20◦ C) jsme provedli orientační
přepočet tvrdosti k hodnotám pevnosti v tahu. Přepočet jsme provedli podle Vickerse a podle Brinella.
Dávají oba postupy srovnatelné hodnoty tvrdosti?

Párový t-test

124.

Pevnost v tahu

350

370

385

400

415

430

450

465

480

495

510

530

Tvrdost dle Brinella

105

109

114

119

124

128

133

138

143

147

152

156

Tvrdost dle Vickerse

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

Řešení

Teorie: 66 Příklady: 229

Zvolíme nulovou a alternativní hypotézu:

H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 6= µ2
výpočet testové hodnoty
| x̄ | √
t = s d · n,
d

kde x̄d , sd jsou výběrové charakteristiky souboru
tvořených z rozdílů párových hodnot.
výpočet kritické hodnoty
tkrit = t1− α (n − 1)
2

Závěr: | T | < tkrit ⇒ H0 nezamítáme

H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 6= µ2
Pro výpočet testové statistiky využijeme nástroje v Analýze dat v Excelu (hodnota u t Stat):
T = 21, 23

E XCEL :
kvantil t-rozdělení s n − 1 stupni volnosti t1− α (n − 1)

=T.INV.2T(α; n − 1)

2

Využití analytického nástroje v Excelu.
1. Data → Analýza dat → Dvouvýběrový párový t-test
na střední hodnotu
2. Vstup - data; Výstupní oblast - libovolná buňka
3. Alfa: zadáme hladinu významnosti

Určíme kritickou hodnotu (t krit (2)):
tkrit = 2, 20
Závěr: |21, 23| > 2, 20 ⇒ H0 zamítáme a lze s 95% pravděpodobností tvrdit, že vypočtená hodnota
tvrdosti závisí na použitém postupu.

Obrázek 2. Pracovní list - řešený příklad
V případě úloh neřešených, viz. obr. 3, je členění na Zadání, Řešení a Tahák. Přitom
sekce Řešení je zde samozřejmě ponechána volná, připravena pro studenty a jejich postupy. V sekci Tahák je vždy uvedeno několik rad či vzorců, které lze použít ke správnému
řešení.
Ke zpracování a vyhodnocování souborů dat se bude používat program MS Office Excel. I když se nejedná o specializovaný statistický software, přesto je pro naše účely zcela
dostačující a především je studentům dostupný. Práce s Excelem bude pro studenty dobrým základem, který mohou využít při budoucí práci se specializovanými programy. Jak
řešené, tak neřešené, úlohy jsou proto doplněny odkazy na webové stránky, z nichž si
mohou studenti stáhnout předvyplněné tabulky dat v Excelu vytvořené. To opět urychlí
práci na cvičení a poskytne studentům více času na samotnou práci s daty.
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Matematika III - pracovní listy do cvičení

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Řy
229 - Párový t-test

Tahák

Zadání Svaly horní končetiny byly cyklicky namáhány až do úplného vypovězení funkce. Hmotnost závaží byla
konstantní a délka přestávky mezi sériemi byla 30 sekund. Otestujte, zda jsou obě končetiny stejně silné.

Párový t-test

189.

Řešení

končetina P

20

7

3

2

2

2

1

1

1

0

0

končetina L

19

6

3

3

2

2

2

1

1

1

0

Teorie: 66 Řešené příklady: 153

E XCEL :
Využití analytického nástroje v Excelu.
1. Data → Analýza dat → Dvouvýběrový
párový t-test na střední hodnotu
2. Vstup - data; Výstupní oblast - libovolná
buňka
3. Alfa: zadáme hladinu významnosti
Závěr: | T | < tkrit ⇒ H0 nezamítáme

Obrázek 3. Pracovní list - neřešený příklad
Samotné vytváření pracovních listů probíhalo v sázecím systému LATEX, který umožňuje tvorbu PDF vysoké typografické kvality. Hlavní výhodou PDF je, jak ostatně plyne
z jeho názvu Portable Document Format, jeho přenositelnost mezi zařízeními, při nichž
je zaručeno, že se dokument zobrazí vždy stejně.
LATEX dále dovoluje použití nepřeberného množství stylů a prostředí, a také definování
stylů, prostředí, příkazů a maker vlastních.
Další z nesporných výhod systému LATEX je snadná práce s křížovými odkazy, které
propojují jednotlivé části pracovních listů. Tak je ze stránek teorie odkazována na řešené
či neřešené příklady a zpět. Toho si lze všimnout i na přiložených obrázcích, v elektronické
formě jsou odkazy samozřejmě aktivní.
4. Závěr
V akademickém roce 2014/2015 byl upraven sylabus předmětu Matematika III vyučovaném v bakalářském studiu na Fakultě stavební VŠB-TUO. Na základě zkušeností
z prvního semestru byl v rámci projektu IRP-17/2015/FRVŠ-TO-1/d sylabus aktualizován a byly vytvořeny nové elektronické studijní materiály.
Na základě zpětné vazby, kterou získáme od studentů, ať již formou dotazníkového
šetření, tak i na základě udělených zápočtů a zkoušek, pilotní výuku za použití nových
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materiálů zhodnotíme. Obdobně zjistíme také zkušenosti vyučujících s používáním pracovních listů v přímé výuce. Všechny takto získané informace vyhodnotíme tak, aby jich
bylo lze využít k vhodné aktulizaci či doplnění vytvořených pracovních listů.
Viktor Dubovský
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
e-mail: viktor.dubovsky@vsb.cz
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POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA VO VYUČOVANÍ
NÁHODNÝCH JAVOV
Zoltán Fehér
Katedra matematiky a informatiky, Univerzita J. Selyeho, Komárno
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme poznámkami k vyučovaniu náhodných javov využitím
počítačovej simulácie. Budeme sa zaoberať základnými prípadmi náhodných javov
vyučovaných v školskej matematike. Vyšetríme problém potrebného počtu opakovania
náhodného pokusu, aby pozorované výsledky boli v súlade s teoretickými výsledkami s
danou pravdepodobnosťou. Na základe výpočtov zdôrazníme potrebu vykonania dostatočne
veľkého počtu opakovaní, čo už vyžaduje využitie výpočtovej techniky. Ďalším cieľom
príspevku je ukážka využitia GeoGebry pre vytvorenie simulácií, predstavíme niekoľko
ilustračných príkladov.
Kľúčové slová: náhodný jav, simulácia, GeoGebra.

Computer simulations in teaching random events
Abstract: The article deals with some notes on teaching random events using computer
simulations. We investigate the required number of repetitions of a random experiment. On
the basis of calculations we emphasize the need of a sufficiently large number of repetitions,
which already requires the use of computers. A secondary aim of the article is to present
several examples of using GeoGebra to create simulations of random events.
Key words: random events, computer simulation, GeoGebra.

Úvod
Vo vyučovaní náhodných javov žiaci získajú skúsenosti z pozorovania týchto javov. Na
tieto účely využívame experimentovanie. Je dôležité, aby pozorovania a z nich vyplývajúce
závery boli správne interpretované v súlade s teoretickými zákonmi. V školskej matematike
sa zaoberáme len základnými prípadmi náhodných javov, ktoré súvisia s číselnými
hazardnými hrami, výberom prvkov alebo javmi z reálneho života. Niektoré javy môžeme
pozorovať aj v školských podmienkach, napr. hádzanie mincou, kockami, a tak vytvoriť
pravdepodobnostné modely týchto javov. V článku [5] Štěpánková poukazuje na problémy
vyučovania pravdepodobnosti na ZŠ a SŠ a na niektoré nedostatky v chápaní
pravdepodobnosti, ktoré sú dôsledkom nesprávneho pochopenia a zlej interpretácie
základných pojmov.
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V rámci vyučovacej hodiny vieme uskutočniť reálne experimenty aj simulácie pokusov
využitím výpočtovej techniky. Reálne experimenty ponúkajú možnosť aktívneho prístupu
žiakov, ale neumožnia vykonať väčší počet opakovaní. V závislosti od náhodného javu sa dá
odhadnúť počet opakovaní na rádovo niekoľko sto. Počítačová simulácia umožní vykonať
rádovo aj milión opakovaní v závislosti od použitého softvéru. Práve väčší počet opakovaní
umožní správne demonštrovať daný náhodný jav a tak dospieť k správnym záverom. V tomto
prípade sa žiaci nachádzajú len v úlohe pasívneho pozorovateľa.
V tomto článku vyšetríme niekoľko prípadov náhodných javov a určíme potrebný počet
opakovaní, aby sme mohli – na základe pozorovaných výsledkov – správne interpretovať
jednotlivé javy. Ukážeme, že len v jednoduchších prípadoch môže stačiť niekoľko sto
opakovaní, v ostatných prípadoch už potrebujeme vykonať viac opakovaní a preto je potrebné
udalosti simulovať počítačom.
Počítačové simulácie, ktoré používame na demonštráciu náhodných javov v tomto
príspevku sme vytvorili v GeoGebre [1], čo je v súčasnosti už všeobecne rozšírený
a používaný softvér vo vyučovaní matematiky. V príspevku chceme ukázať, že v GeoGebre
môžeme vytvoriť aj simulácie a tým sa naskytnú ďalšie možnosti jej využitia, v tomto prípade
vo vyučovaní náhodných javov. Vytvorené aplety pre niektoré náhodné javy vyučované
v školskej matematike sme zverejnili v GeoGebraBook: Simulations [2].
Pozorovanie náhodných javov
Ak chceme pozorovať náhodnú udalosť, ktorá nastane pravdepodobnosťou 0 < p < 1,
potrebujeme vykonať náhodný pokus. Aby sme udalosť pozorovali so 100%-nou určitosťou
(t.j. pravdepodobnosť toho, že udalosť nastane aspoň raz, bude q = 1), teoreticky potrebujeme
vykonať nekonečne veľa opakovaní pokusu. Ale ak znížime určitosť na hodnotu 0 < q < 1,
tak počet opakovaní bude konečné číslo, ktoré vieme vypočítať.
Počet opakovaní pokusu potrebných k tomu, aby sme udalosť s pravdepodobnosťou p
(0 < p < 1) pozorovali aspoň raz s určitosťou najmenej q (0 < q < 1) je
n≥

log(1 − q )
.
log(1 − p )

Napríklad s určitosťou q = 0,95 budeme pozorovať udalosť aspoň jedenkrát, ak počet
opakovaní je
n≥5
ak p = 1/2
n ≥ 17
ak p = 1/6
n ≥ 299
ak p = 1/100
Tabuľka 1.
Na obrázku 1. sme znázornili závislosť počtu opakovaní od hodnoty q s parametrom p.
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Obr.1: závislosť počtu opakovaní n od hodnoty q
Pozorovanie relatívnej početnosti
Ak uskutočníme pokus na demonštrovanie náhodného javu a udalosť chceme pozorovať
viackrát, potom v opakovanom experimente zaznamenáme počet vyskytnutia udalosti, z čoho
určíme relatívnu početnosť. Pravdepodobnosť toho, že odchýlka relatívnej početnosti k/n
pozorovanej udalosti a pravdepodobnosti p je menšie, ako číslo ε > 0 určíme podľa vzťahu


k

n
 − 1.
P − p < ε  ≈ 2 ⋅ Φ ε
p (1 − p ) 
n


Funkcia Φ(z) označuje distribučnú funkciu štandardného normálneho rozdelenia, ktorej
inverzná funkcia je Φ-1(z). Pri danej určitosti 0 < q < 1 bude


n
 − 1 ≥ q,
2 ⋅ Φ ε

p
(
1
−
p
)


z čoho pre počet opakovaní n dostaneme
2

p(1 − p)  −1  1 + q 
⋅ Φ 
n≥
 .
ε2
  2 
Na základe tohto vzťahu určíme, koľko opakovaní potrebujeme vykonať v pokuse s jednou
mincou, aby relatívna početnosť padnutia hlavy mala odchýlku od pravdepodobnosti p = 0,5
menšiu ako ε > 0 s určitosťou najmenej q. V tabuľke 2. uvádzame počet opakovaní n.
Minca
Určitosť q.100%
95%
97%
99%

10%
97
118
166

Odchýlka ε.100%
5%
2%
385
2 401
471
2 944
664
4 147
Tabuľka 2.

1%
9 604
11 774
16 587

Ak hádžeme jednou kockou, tak pravdepodobnosť padnutia ľubovoľnej strany je 1/6.
V tabuľke 3. sme vypočítali potrebný počet opakovaní, koľkokrát musíme hádzať kockou,
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aby s určitosťou najmenej q bol rozdiel relatívnej početnosti a pravdepodobnosti p = 1/6
menšie ako ε.
Kocka
Určitosť q.100%
95%
97%
99%

10%
54
66
93

Odchýlka ε.100%
5%
2%
214
1 334
262
1 636
369
2 304
Tabuľka 3.

1%
5 336
6 541
9 216

Podľa tabuľky 3. pre n = 214 opakovaní pokusu relatívna početnosť padnutia ľubovoľnej
strany kocky bude s 95%-nou určitosťou v intervale od 11,7% do 21,7%, teda udalosť by sme
mali pozorovať najmenej 25-krát a najviac 46-krát. Aby sme znížili túto 5%-nú odchýlku na
2% alebo 1%, počet opakovaní treba zvýšiť najmenej na 1334 resp. 5336.

Obr. 2: Porovnanie výsledkov hádzania kocky pri počte opakovaní 100 a 500
Na obrázku 2. ilustrujeme prípad, keď menší počet opakovaní pokusu neumožní overiť
hodnotu pravdepodobnosti na základe pozorovania. Získané výsledky nie sú v súlade
s tvrdením, že pravdepodobnosť padnutia ľubovoľnej strany je 1/6, túto skutočnosť
pozorujeme až pri dostatočne veľkom počte opakovaní pokusu.
Súčet bodov na 2 alebo 3 kockách
Úlohy súvisiace hádzaním dvoma alebo tromi kockami patria tiež k základným prípadom
vyučovania pravdepodobnosti. V súvislosti s pokusom s 2 alebo 3 kockami sa najčastejšie
venujeme otázke súčtu bodov 9 a 10. Nedostatočné znalosti žiakov často vedú k predpokladu,
že súčet 9 aj 10 nastane rovnako dvomi spôsobmi, lebo
9=3+6=4+5
10 = 4 + 6 = 5 + 5.
Ako poukázať na nesprávnosť tohto predpokladu? Pri riešení môžeme zvoliť teoretický
postup vysvetlenia, ale výhodné je aj demonštrovať pokus, aby žiaci získali skúsenosti aj
z výsledkov pozorovania. Naskytá sa otázka: koľko opakovaní treba uskutočniť?
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Ak hádžeme 2 kockami, tak pre pravdepodobnosti, že súčet padnutých bodov je 9 alebo 10
platí
4
3
.
P(S = 9 ) =
> P(S = 10 ) =
36
36
Ak hádžeme 3 kockami, tak súčet 10 bude mať väčšiu pravdepodobnosť ako 9
P(S = 9 ) =

25
27
.
< P(S = 10 ) =
216
216

V jednotlivých prípadoch je rozdiel medzi pravdepodobnosťami 1/36 resp. 2/216, preto
pri menšom počte opakovaní predpokladaný rozdiel vo výsledkoch pokusu nemusí nastať.
Problematike súčtu bodov na 3 kockách sa venoval aj Galileo Galilei, jeho riešenie nájdeme v
článku [3], anglický preklad v [4]. Zostáva otvorená otázka, či Galilei robil pokusy s 3
kockami, ak áno, potom koľko opakovaní vykonal? Vyšetrime teda otázku, koľko opakovaní
potrebujeme uskutočniť v pokuse s 2 resp. 3 kockami, aby sme vo výsledkoch pozorovali
predpokladaný rozdiel medzi hodnotami 9 a 10 s určitosťou najmenej q?
Súčet rovnakých nezávislých náhodných premenných má podľa Centrálnej limitnej vety
približne normálne rozdelenie so strednou hodnotou M = n.m a disperziou D = n ⋅ σ .
V prípade dostatočne veľkého počtu pokusov súčet bodov na kockách má približne normálne
rozdelenie. Potom pravdepodobnosť toho, že medzi súčtami 9 a 10 nastane predpokladaný
rozdiel je
 − n⋅m 
P ≈ 1 − Φ
.
 n ⋅σ 
Hodnotu počtu opakovaní n pri ktorej určitosť q je vopred dané číslo určíme vzťahom
σ

n ≥  ⋅ Φ −1 (1 − q ) .
m

2

V prípade 2 kociek bude m2 = 1/36 a σ2 = 0,44, v pokuse s 3 kockami dosadíme m3 = 2/216
a σ3 = 0,49. V tabuľke 4. uvádzame niektoré hodnoty n.
hod 2 kockami
q.100%
n
95%
680
97%
888
99%
1 359

hod 3 kockami
q.100%
n
95%
7 596
97%
9 932
99%
11 194
Tabuľka 4.
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Obr. 3: Pozorovanie súčtu bodov na 3 kockách
Teda v pokuse s 3 kockami aspoň 95%-nou určitosťou budeme pozorovať, že súčet 10
nastane viackrát ako súčet 9 (v súlade s teóriou), ak vykonáme najmenej n = 7596 opakovaní.
Aj pri tomto veľkom počte je 5%-né riziko, že očakávaný rozdiel medzi početnosťou hodnôt
9 a 10 nenastane.
Využitie simulácie pri riešení úlohy
V predchádzajúcich prípadoch sme použili simulácie predovšetkým na demonštráciu
náhodných javov. Vo vyučovaní môžeme využiť počítačové simulácie aj v rôznych iných
prípadoch, napr. na overenie teoretického vzťahu, na znázornenie pojmov, súvislostí alebo aj
ako pomôcku pri riešení úloh. Budeme to ilustrovať na nasledujúcej úlohe:
Hádžeme jednou hracou kockou kým súčet bodov nedosiahne vopred dané číslo.
Hľadáme pravdepodobnostné rozdelenie počtu potrebných opakovaní.
Teoretický výsledok na výpočet pravdepodobnosti počtu potrebných opakovaní pokusu je
daný rekurentným vzťahom
1 6
P(ξ t = S ) = ⋅ ∑ P(ξ t −1 = S − i ) ,
6 i =1
kde t je počet pokusov potrebných na dosiahnutie čísla S (cieľová suma). Pre niektoré menšie
hodnoty čísla S pomocou rekurentného vzťahu môžeme určiť pravdepodobnostné rozdelenie
počtu potrebných pokusov. Napríklad súčet S = 6 môžeme dosiahnuť hneď na prvý pokus
s pravdepodobnosťou 1/6, najviac môžeme potrebovať t = 6 pokusov. Nastane to v prípade,
ak päťkrát hádžeme „1“ a na šiesty pokus ľubovoľné číslo. Pravdepodobnostné rozdelenie pre
hodnotu S = 6 uvádzame v tabuľke 5.
t=1
1
6

t=2
20
62

t=3 t=4
50
55
3
6
64
Tabuľka 5.

t=5
29
65

t=6
1
65

Pre číslo S = 36 pravdepodobnostné rozdelenie má 31 hodnôt. Aby sme ich vypočítali
podľa rekurentného vzťahu, potrebujeme určiť hodnoty pravdepodobnostného rozdelenia pre
čísla S-1, S-2 až S-6. Určiť pravdepodobnosti pre tieto hodnoty bez využitia počítača je veľmi
zdĺhavé. Preto v týchto prípadoch, keď priamy výpočet je náročný, časovo príliš zdĺhavý,
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alebo vyžaduje pre žiakov neznáme teoretické vedomosti je výhodné využiť počítačovú
simuláciu na pozorovanie rozdelenia pravdepodobnosti (obr. 4).

Obr. 4: Simulácia úlohy pre S = 36 a S = 120
Počítačová simulácia nám umožní pozorovať pravdepodobnostné rozdelenie počtu
potrebných pokusov pre rôzne hodnoty S. Tiež môžeme využiť na overenie Centrálnej
limitnej vety, podľa ktorej súčet padnutých bodov má približne normálne rozdelenie, ak S je
dostatočne veľké číslo. Zistením, že pravdepodobnostné rozdelenie pre väčšie hodnoty S má
približne normálne rozdelenie nám dáva možnosť vykonať výpočty pomocou distribučnej
funkcie Φ(x) normálneho rozdelenia.
Záver
V článku sme vyšetrili potrebný počet opakovaní náhodného pokusu v niektorých
základných prípadoch školskej matematiky. Potreba väčšieho počtu opakovaní pokusu je
jeden z hlavných dôvodov využitia počítačovej simulácie vo vyučovaní náhodných javov.
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RŮZNÉ TYPY PROSTOROVÝCH ÚLOH ŘEŠENÝCH
V PROSTŘEDÍ PROGRAMU GEOGEBRA
Šárka Gergelitsová
Gymnázium Benešov
Abstrakt: Ve workshopu se zaměříme na tvorbu appletů pro výuku stereometrie, které pomáhají při zkoumání a objevování prostorových vztahů. Prozkoumáme prostředí, nástroje, funkce a příkazy programu GeoGebra, které k tomu potřebujeme. GeoGebra poskytuje intuitivní
prostředí pro zobrazení geometrických objektů a manipulaci s nimi v prostoru. Na konkrétních příkladech ukážeme možnosti ilustrace „klasických“ úloh a řešení konstrukčních úloh ve
3D prostředí, které zdůrazní myšlenku a algoritmus řešení daného problému.
Klíčová slova: Stereometrie, polohové a metrické úlohy, konstrukční úlohy, 3D, GeoGebra

Various Solid Geometry Problems Solved Using GeoGebra
Abstract: The paper demonstrates chosen solid geometry tasks and problems which are easy
to solve using didactic 3D software. The system GeoGebra was chosen for this purpose for
demonstration and getting acquainted with tools and functionality of such software. Manipulation within 3D environment brings new ways how to develop student spatial abilities. Presented examples show new approach to "classical" tasks and demonstrate a few properties of
solids. A new type of tasks – construction tasks in space – will be performed.
Key words: Solid geometry, constructions, 3D problems, GeoGebra

Úvod
Pro demonstraci využití didaktického 3D software k řešení úloh v prostoru jsme – zejména
pro jeho snadnou dostupnost a intuitivní ovládání – zvolili program GeoGebra.

Problémy a úlohy
V textu ukážeme a okomentujeme vybrané postupy a připravíme applety ilustrující vlastnosti
mnohostěnů a vyřešíme několik konstrukčních úloh.
1. Základní vlastnosti těles
1.1 Čtyřstěn – těžiště a ortocentrum
V prvním modelu ilustrujeme konstrukci a polohu těžiště čtyřstěnu a ukážeme, že výšky čtyřstěnu mohou být mimoběžné.
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Konstrukce čtyřstěnu
V demonstračním modelu nejprve sestrojíme trojúhelník podstavy v základní rovině xy, (kterou později skryjeme) a bod D, který bude vrcholem mimo základní rovinu. Postup ilustruje
obrázek 1.
Použité nástroje a volby:
Nový bod, Mnohoúhelník, Jehlan,
Vlastnosti, nastavení pohledu ve 3D Grafickém náhledu – skrytí základní roviny

Obr. 1: Konstrukce čtyřstěnu a nastavení vlastností jeho zobrazení

Těžiště
Těžiště jehlanu je průsečíkem těžnic tělesa, tj. spojnic vrcholu s těžištěm protější stěny. Přitom těžiště stěny můžeme sestrojit klasickou rovinnou konstrukcí jako průsečík úseček (těžnic) nebo využít příkaz Teziste[mnohouhelnik].

Obr. 2: Těžiště čtyřstěnu
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Odhad polohy těžiště tělesa na těžnici podpoříme buď porovnáním délek dvou úseček, na něž
těžnici rozděluje těžiště T, nebo nástrojem pro měření délek.
Použité nástroje:
Úsečka, Průsečík, Vzdálenost.
Ortocentrum
Podobným způsobem sestrojíme výšky sestrojeného čtyřstěnu. Vrcholem vedeme kolmici
k protější stěně. Abychom dokázali vybrat trojúhelník stěny ve 3D pohledu, nesmí být zakrytý
ani zcela průhledný. Vždy ho ale můžeme vybrat v okně Algebra.
Poté, kdy zjistíme, že výšky jsou mimoběžné (což je velmi pravděpodobné, pokud čtyřstěn
nesestrojíme jako pravidelný, ale s volně zvolenými vrcholy), diskutujeme se studenty
o podmínkách, které musí platit pro hrany ortocentrického čtyřstěnu (všechny dvojice protilehlých hran jsou dvojicemi kolmic). Upozorníme také na čtyřstěny s právě jednou dvojicí
kolmých hran (dva průsečíky výšek). Tři typy čtyřstěnů ilustruje obrázek 3.
Použité nástroje:
Kolmá rovina, Kolmice, Průsečík, Průnik dvou ploch (průsečnice rovin),
Připojit/Oddělit bod.

Obr. 3: Výšky čtyřstěnu. Nahoře čtyřstěn s mimoběžnými výškami, dole čtyřstěn s jednou dvojicí kolmých protilehlých hran (dvěma průsečíky výšek) a ortocentrický čtyřstěn

Můžeme rovnou vyřešit několik souvisejících konstrukčních úloh, kdy čtyřstěn požadovaných vlastností sestrojíme.
1.2 Objemy těles
V další ukázce ilustrujeme Cavalieriho princip a vztah mezi objemem jehlanu a hranolu téže
podstavy a výšky. Pro zkrácení ukázky jsme obě vlastnosti sloučili do jednoho modelu.
Sestrojíme mnohoúhelník jedné podstavy a podstavu druhého získáme jeho posunutím.
Vrchol a horní podstavu těles pak sestrojíme volně, ve společné rovině rovnoběžné s rovinou
podstav. Sestrojíme ji tak, abychom mohli snadno (a kvůli kontrole výsledné hodnoty objemu
řízeně, nejsnáze pomocí posuvníku) měnit výšku – vzdálenost těchto rovin.

42

Budeme-li chtít využít zobrazení hodnot objemu a obsahu v symbolickém tvaru (nikoliv
jako zaokrouhlené hodnoty vyjádřené desetinným číslem), usnadníme si tvorbu podstavy tím,
že sestrojíme vrcholy podstavy v základní rovině, kde je můžeme přichytávat k vrcholům zvolené mřížky.
Pro samotné zobrazení výsledku v symbolickém tvaru pak využijeme textové příkazy GeoGebry. V naší ukázce to je příkaz ZlomekText, zatímco v ukázce pro objemy rotačních
těles, kterou ilustrujeme v hlavním příspěvku, byla využita funkce IracionalniText.
Sestrojení tohoto modelu vyžaduje větší počet kroků, uvedeme proto celý konstrukční postup. Ten je ilustrován obrázkem 4.
Postup konstrukce modelu
1. Upravíme rozvržení okna GeoGebry: zobrazíme okno Nákresna a (opatrným) tažením za
jeho horní okraj ho umístíme pod okno Algebra. Na panelu pro nastavení vlastností 3D
Grafického náhledu zvolíme zobrazení mřížky a přichytávání bodů Zafixovat
souřadnicovou síť (ikonka „magnetu“). Základní rovinu můžeme naopak skrýt.
2. Do 2D Nákresny vložíme posuvník v pro volbu výšky těles.

Obr. 4: Objemy mnohostěnů
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3. V základní rovině sestrojíme mnohoúhelník (čtyřúhelník ABCD). V našem případě má
název mnohoúhelník1 .
4. V základní rovině sestrojíme vektor u.
5. V posunutí o vektor u sestrojíme obraz čtyřúhelníku ABCD, v našem případě má název
mnohoúhelník1’.
6. Můžeme sestrojit také obrazy vrcholů podstavy v tomto posunutí. Chceme-li, aby byly
popsány stejně, volíme pro jejich popis nikoliv název, ale popisek, do nějž požadované
označení napíšeme (okno Vlastnosti objektu).
7. Vedeme rovinu, rovnoběžnou s rovinou podstav, v níž bude ležet vrchol jehlanu a horní
podstava hranolu. Požadovanou vzdálenost v obou rovin můžeme zajistit různě: buď rovinu povedeme bodem na kolmici k rovině xy nebo zapíšeme do vstupního pole její rovnici
(m: z=v) – to by bylo nejelegantnější řešení,…
My jsme ji sestrojili nástrojem Kolmá rovina a vedli jsme ji bodem P, který jsme sestrojili ve výšce v tak, aby nepřekážel v náhledu. Příkaz: P=(5, 5, v).
8. V rovině m zvolíme body V a A’ a příkazy Jehlan a Hranol sestrojíme dva mnohostěny
– hranol o a jehlan p.
9. Do modelu doplníme popisky. Nástrojem Text vložíme popisek do požadovaného místa
3D Grafického náhledu a zapíšeme vhodné texty. Do polí v textu, kam vkládáme
objekty, jejichž hodnoty (případně názvy) má GeoGebra vyhodnotit a zobrazit, můžeme
zapsat libovolný (správný) příkaz. V našem případě to jsou příkazy ZlomekText, tedy:
ZlomekText[p], ZlomekText[o], ZlomekText[mnohoúhelník1]. Obklopíme
je požadovaným prostým textem. j^3 znamená požadavek na vypsání j a horního indexu,
tedy j3, \\ zalomí řádek (vše při zaškrtnuté volbě LaTeX vzorec).
2. Polohové vztahy – řezy těles rovinou
2.1. Řezy mnohostěnů rovinou
Prostorový náhled v GeoGebře je ideálním nástrojem pro demonstraci konstrukce a vlastností
rovinných řezů mnohostěnů. Ilustrační obrázky jsme uvedli v hlavním příspěvku. Pro konstrukci potřebujeme pouze základní nástroje, z nichž nejdůležitější je již zmíněný nástroj
Průnik dvou ploch. Ukažme si trochu jiný model, v němž rovinu řezu zadáme třemi body
K, L, M a polohu daných bodů budeme interaktivně měnit – viz obrázek 5.

Obr. 5: Řez krychle rovinou KLM
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Krychli sestrojíme příslušným nástrojem Krychle a zadáme trojici bodů K, L, M na jejích hranách. Těmito body proložíme rovinu (u nás je to rovina b).
Poznámka: Užitečnou pomůckou při změně pohledu a měřítka je volba Zobrazit všechny
objekty z kontextového menu 3D Grafického náhledu (3D Nákresny).
Po vybrání nástroje průniku často stačí přiblížit myš k průnikové čáře a obrys průniku se
vyznačí. V takovém případě stačí kliknout myší. Pokud průnik nevidíme, můžeme oba objekty – krychli a rovinu – vybrat v okně Algebra.
Chceme-li vidět skutečnou velikost řezu, stačí z jeho kontextového menu (tj. z menu, které se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši) mnohoúhelníku mnohoúhelník1 vybrat Vytvořit 2D náhled z mnohoúhelník1. Otevře se okno s pomocnou 2D nákresnou
v rovině řezu a zobrazeným řezem. Vše se pochopitelně aktualizuje se změnou polohy bodů
K, L, M.
Chceme-li změnit hranu pro umístění některého z bodů K, L, M, použijeme pro něj dvakrát po sobě nástroj Připojit / Oddělit bod, čímž bod přemístíme tam, kam potřebujeme.
2.2. Řezy koule, válce a kužele rovinou
Rovinné řezy rotačních ploch sestrojíme pomocí analogického postupu a týchž nástrojů. Průnik dvou ploch však nefunguje (zatím?) pro jiné plochy než mnohostěny a roviny a plochy
rotační, sestrojené dostupnými nástroji, nikoliv pro parametrické plochy.
3. Konstrukční úlohy
3.1 Pravidelné mnohostěny – konstrukce duálních pravidelných mnohostěnů
Pro ilustraci sestrojíme duální čtyřstěn k danému čtyřstěnu. Konstrukce duálních dvojic osmistěn–krychle a dvanáctistěn–dvacetistěn jsou v principu stejné, jsou však delší (mají více
kroků), a proto pracnější.
Sestrojení „vepsaného“ duálního čtyřstěnu studenti provedou snadno, zejména pokud znají příkaz Teziste (viz výše) pro konstrukci těžiště mnohoúhelníku (trojúhelníku). Duální
čtyřstěn má vrcholy v těžištích (středech) rovnostranných trojúhelníků čtyřstěnu daného. Stačí
proto pouze vyzkoušet, v jakém pořadí volit vrcholy prvé stěny vytvářeného mnohostěnu, aby
se sestrojil v požadované poloze (dodržet směr proti pohybu hodinových ručiček při pohledu
na rovinu podstavy směrem od požadovaného vrcholu).
Konstrukce „opsaného“ duálního čtyřstěnu vypadá obtížněji. Stačí si však uvědomit, že
stěny duálních čtyřstěnů jsou rovnoběžné, přičemž každá prochází tím vrcholem, který neleží
v oné rovnoběžné stěně. Hrany duálního čtyřstěnu jsou proto průsečnice dvojic takových rovin, vrcholy jsou průsečíky průsečnic. Začátek konstrukce je na obrázku 6 nahoře.
Druhá konstrukce vychází z toho, že duální čtyřstěny jsou stejnolehlé. Ke konstrukci však
stačí uvědomit si, že přímka vedená odpovídajícími si vrcholy navzájem duálních čtyřstěnů
prochází společným středem (těžištěm) obou čtyřstěnů.
Druhý postup je na druhých dvou řádcích obrázku 6. Při konstrukci jsme navíc využili
„analytický“ výpočet těžiště čtyřstěnu (v tomto případě tedy středu): S=(A+B+C+D)/4.
Ke konstrukci dalších pravidelných mnohostěnů slouží příkazy Osmisten, Dvanactisten a Dvacetisten. Nejsou pro ně ikony v panelu nástrojů.
Použité nástroje:
Rovnoběžná rovina, Průnik dvou ploch (průsečnice rovin), Průsečík, Přímka,
analytický výpočet těžiště, Ctyrsten.
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Obr. 6: Dvě konstrukce duálního čtyřstěnu

3.2 Konstrukce těles z daných prvků
Konstrukce ortocentrického čtyřstěnu
O konstrukci ortocentrického čtyřstěnu jsme se zmínili již v prvé části tohoto textu. Při konstrukcích zadání může být potřeba sestrojit navzájem kolmé různoběžky, k čemuž poslouží
kolmá rovina k dané přímce.
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Konstrukce krychle
Pro řešení konstrukčních úloh bývají nejjednodušší konstrukce bodu, přímky, roviny
a konstrukce mnohostěnů (krychle, čtyřstěn), případně rotačních těles. Zadání a řešení jedné
snadné úlohy jsme zařadili jako poslední ukázku.
Zadání: Sestrojte krychli ABCDEFGH, je-li dán její střed S a přímka p, na níž leží stěnová
úhlopříčka AC.
Rozbor: Ze středové souměrnosti krychle podle středu S plyne, že známe a umíme sestrojit
polohu přímky p’, na niž leží stěnová úhlopříčka EG.
Vzdálenost středu S od dané přímky p je polovina délky hrany krychle. Kolmice o k přímce p
v rovině (S, p) vedená bodem S protíná přímky p, p’ ve středech S1, S2 stěn ABCD, EFGH.
Tyto stěny jsou na ni kolmé.
Stěnové úhlopříčky jsou navzájem kolmé.
Postup konstrukce:
Zápis konstrukce vytváří GeoGebra při provádění konstrukce sama. Můžeme v něm navíc
sloučit některé kroky tak, aby se při krokování provedly v jednom sloučeném kroku.

Obr. 7: Zkrácený zápis konstrukce v GeoGebře

Zápis konstrukce popíšeme slovy, abychom mohli jednotlivé kroky komentovat. GeoGebra
umožňuje kombinovat prostorové a rovinné konstrukční kroky, jak si dále ukážeme. Celá
konstrukce je ilustrována obrázkem 8.
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Konstrukce:
Prostorová část:
1. Sestrojíme zadání.
2. Bodem S vedeme kolmici o k přímce p (nástroj Kolmice) – takový nástroj GeoGebra
opravdu má, výsledkem je kolmá různoběžka k dané přímce.
3. Sestrojíme průsečík S1 přímek o, p a jeho obraz S2 ve středové souměrnosti se středem S.
4. Sestrojíme rovinu b kolmou k o bodem S1 – rovinu stěny ABCD.
5. Délka úsečky r s krajními body S, S1, je rovna polovině délky hrany krychle; sestrojíme ji.

Obr. 8: Konstrukce krychle z daných prvků

Následují konstrukce v rovině b. Modelujeme ale ve 3D okně, kde máme nástroje pro
konstrukce v prostoru (některé z nich, pravda, rovinné jsou). Pokud rovinné kroky nahradíme
prostorovými konstrukcemi, které dávají v rovině b týž výsledek, bude konstrukce méně pře-
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hledná. Například konstrukci kolmice v bodě dané přímky v rovině budeme nahrazovat konstrukcí kolmé roviny a následně konstrukcí průsečnice…
GeoGebra ale přechod do rovinného konstruování umožňuje. V kontextovém menu rovinného objektu najdeme nabídku Vytvořit 2D náhled z …, který otevře nový, rovinný
pohled, okno s pracovní rovinou v rovině tohoto objektu, včetně panelu nástrojů pro rovinné
konstrukce. Můžeme tedy pokračovat v konstrukci v tomto náhledu:
Rovinná část v rovině b:
6. Bodem S1 vedeme kolmici q k přímce p.
7. Sestrojíme kružnici k se středem S1 a poloměrem 𝑟𝑟√2
(odpovídající příkaz je Kruznice[S_1, r sqrt(2), b]).
8. Sestrojíme body A, B, C, D jako průsečíky přímek p, q s kružnicí k.
Dokončení konstrukce ve 3D náhledu:
9. Vrcholy E, F, G, H můžeme sestrojit mnoha způsoby, například posunutím bodů A, B, C,
D o vektor S1S2.
V našem postupu jsme sestrojili přímo krychli se stěnou v ABCD příkazem Krychle.

Závěr
Řešení úloh v prostoru vyžaduje a zároveň rozvíjí schopnost žáků orientovat se ve virtuální
scéně a propojuje tvorbu a užití prostorových představ s jejich potvrzením v interaktivním
modelu, v němž je snadné změnit směr pohledu i typ promítání, či otočit objekty a scénou.
Příprava appletů ve 3D prostředí je ale také náročnější na práci učitele.
Abychom učitelům tuto práci usnadnili, zařadili jsme 3D prostředí a připravili prostorové
úlohy do systému GeoTest [2], o němž se zmiňujeme mimo jiné v hlavním příspěvku. Pokud
učitel systém využije, úlohy nesestavuje ani nepřipravuje jejich zadání, pouze v prostředí systému pro své žáky úlohy vybírá a sleduje, zda a jak úspěšně je žáci řeší.
Řešení úloh v prostoru je náročné kvůli neobvyklosti problémů a náročnosti prostorových
úvah, nemusí však být náročné na přípravu a grafické provedení. Čas dříve potřebný na rýsování tak můžeme věnovat rozvíjení představivosti a podněcování prostorových úvah.
Literatura:
[1] GeoGebra [online]. Linz [cit. 2015-10-07].
Dostupne z WWW: <http://www.geogebra.org>.
[2] GeoTest [online]. Praha [cit. 2015-10-07].
Dostupne z WWW: <http://geotest.geometry.cz>.
[3] Hradecký, F., Koman, M., Vyšín, J.: Několik úloh z geometrie jednoduchých těles. Edice
ŠMM sv. 1, 3. vydání. Praha (2. vydání1 963), 1977.
[4]

Horák, S.: Mnohostěny. Edice ŠMM sv. 27, 1. vydání. Praha 1970.

Šárka Gergelitsová
Gymnázium Benešov
Husova 470, 256 01 Benešov
sarka@gbn.cz

49

TŘETÍ ROZMĚR VE ŠKOLSKÉ GEOMETRII
– ORIENTACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PROSTORU
Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan
Katedra softwaru a výuky informatiky, MFF UK Praha
Abstrakt: Příspěvek se zamýšlí nad novými možnostmi, které dostupnost kvalitního software
přináší do výuky geometrie v prostoru, a nad novými možnostmi rozvíjení prostorové představivosti. Na konkrétních příkladech ukážeme možnosti řešení „klasických“ úloh ve 3D prostředí, připomeneme často opomíjené vlastnosti těles a ploch. Práce přímo ve 3D prostředí,
které zdůrazní myšlenku a algoritmus řešení daného problému, přináší možnost řešení nového
typu úloh – řešení konstrukčních úloh v prostoru.
Klíčová slova: Stereometrie, polohové a metrické úlohy, 3D, GeoGebra, Labyrint

Third Dimension at School – Orientation in 3D
and Solving Solid Geometry Problems
Abstract: The paper discusses new didactic approaches and topics in teaching solid geometry
that arise from the availability of didactic 3D software. This brings new ways how to develop
spatial imagination. Presented examples show new approach to “classical” tasks in a 3D view
and draw attention to “forgotten” properties of solids. Manipulation within 3D environment
emphasizes main ideas of a problem and 3D spatial relations required for solving it. Thus 3D
software allows us to solve a new type of tasks – construction tasks and problems in space.
Key words: Solid geometry, 3D, GeoGebra, Labyrinth

Úvod
Do výuky (nejen) matematiky vstupují v posledních letech stále větší rychlostí a měrou nové
technologie, nástroje a metody. To vyvolává v řadách odborné i laické veřejnosti diskuse
o vlivu a vhodné míře začlenění inovativních nástrojů a metod a o jejich dopadech na myšlení, soustředění a motivaci žáků a studentů.
V tomto článku se zaměříme na jednu z oblastí, kde využití počítače umožní zásadně
změnit nejen pojetí, ale do značné míry i samotný obsah učiva. Touto oblastí je řešení (geometrických) problémů (úloh) v prostoru, tedy v matematice tematická oblast STEREOMETRIE. Zamýšlená změna by měla vést od reprodukce naučených postupů k vlastnímu aktivnímu zkoumání předložených problémů a k rozvíjení a vytváření nových schopností žáka.
Uvedené téma je navíc důležité i v kontextu současných požadavků na posílení zastoupení a významu technického uvažování ve škole. Budování prostorové představivosti je však
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nejen nutným předpokladem pro řešení problémů technické praxe, ale je i důležitou stimulací
lidského myšlení a schopnosti abstraktních úvah.
Současný (a dlouhodobě neměnný) obsah kurzů stereometrie (v různých ročnících základní a střední školy) zahrnuje nauku o základních geometrických tělesech, poučky
o základních polohových a metrických vztazích bodů, přímek a rovin a jejich využití
v úlohách o řezech, určení úhlů, odchylek, délek, objemů, obsahů a povrchů těles či ploch.
Řešení stereometrických úloh přitom stále podléhá podstatnému omezení možnosti vizualizovat daný problém. Tam, kde v planimetrii pomůže náčrtek, měl by u trojrozměrné úlohy
pomoci trojrozměrný model. Ten však nebývá snadno dostupný. Zbývá tedy opět rovinný
náčrt – zobrazení prostorové situace s využitím nějaké zobrazovací (promítací) metody. Pomineme-li nároky na geometricky dostačující znalost oné metody i náročnost provedení, výsledná skica je statická a často v ní nedokážeme postihnout všechny důležité vzájemné vztahy
zobrazovaných objektů. Patrně i proto mají řešené úlohy a problémy velmi omezený rozsah –
řešíme to, co umíme nějak nakreslit a vše, co nenakreslíme, si musíme představit (a co když
to žák neumí?).
Právě v této situaci zásadním způsobem pomůže 3D software – jakýkoliv modelář,
v němž můžeme s trojrozměrnou scénou pracovat bez omezení vlastní (ne)znalostí promítacích metod. Model je navíc snadno modifikovatelný a často interaktivní, dynamický, tudíž
snadno měníme nejen pohled na zobrazenou sestavu, ale i vzájemnou polohu (a další vlastnosti) daných objektů.
Kromě výkonných modelářů, které jsou pro studenty velmi atraktivní, často volně dostupné, ale velmi členité (např. [1]), existuje i speciální didaktický software, který mívá sice
podstatně méně funkcí a nelze v něm tvořit atraktivní scény a animace ve fotorealistické kvalitě, ale zato jsou jeho funkce přizpůsobené potřebám školské matematiky a jeho použití bývá
velmi intuitivní. Donedávna byl takový software reprezentován hlavně programem Cabri 3D
[2], poslední rok však je už k dispozici (od verze 5) plnohodnotné 3D grafické okno včetně
potřebných nástrojů a příkazů i ve volně dostupném programu GeoGebra [3].
Využitím 3D softwaru a speciálních didaktických aplikací pro rozvoj prostorové představivosti žáků jsme se intenzivně zabývali již například ve [8]–[13]. Zde se zaměříme na konkrétní náměty a problémy, při jejichž řešení s výhodou využijeme například program GeoGebra.
Motivující bývá pro žáky řešení problémů, v nichž student „něco hledá“, tj. konstrukční
úlohy v prostoru, u kterých není předem zřejmý postup řešení (a někdy ani výsledek). Stejně
jako u planimetrických konstrukčních úloh musí žák objevit vztahy mezi danými a hledanými
objekty, uvědomovat si vlastnosti různých množin bodů v prostoru a hledat korektní konstrukční postupy. Ačkoliv mu software nabídkou různých nástrojů (často pro neeukleidovské
a/nebo „hotové“ často používané neelementární konstrukce – např. přímá konstrukce tečen
apod.) usnadňuje práci, vlastní algoritmus řešení daného problému musí student objevit
a nebývá snadné řešení „uhodnout“.
Při výběru a řešení úloh mějme stále na paměti základní cíl školské stereometrie, tj. budování prostorových představ žáků a osvojení potřebných vědomostí o vzájemných vztazích
mezi prostorovými objekty a o jejich polohových a metrických vlastnostech.

Problémy a úlohy
Dále uvedeme několik základních témat a problémů a ukážeme příklady úloh a jejich řešení
pomocí programu. Náměty jsou v textu řazeny podle souvisejících témat, ne podle didaktic-
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kých potřeb. Například: budeme-li ukazovat, že výšky ve čtyřstěnu mohou být mimoběžné,
musí žáci chápat pojem mimoběžnosti. O mimoběžnosti se ale ve škole nebudeme zmiňovat
dříve než o základních vlastnostech těles.
1. Polohové vztahy – MIMOBĚŽNOST, ŘEZY těles rovinou
Pojem mimoběžnosti nejsnáze ilustrujeme na hranách nábytku či drátěném modelu tělesa.
Problémem však bývá rozpoznat mimoběžné přímky na dvojrozměrném rysu, v ilustraci. Je
tedy třeba, aby si žáci zvykli hledat kritéria či „příznaky“ vzájemné polohy přímek. Takové
cvičení pomůže jako příprava k řešení polohových úloh, například před rýsováním řezů těles
rovinou.
Pokud zvolený software umožňuje zobrazit modelovanou scénu jako anaglyf, bude vzájemná poloha přímek zcela názorná a změna pohledu z rovnoběžného promítání na anaglyf a
zpět usnadní pochopení kresleného 2D obrazu (rysu nebo skici).

Obr. 1: Vzájemná poloha přímek

1.1 Pozorování vzájemné polohy přímek při změně směru pohledu (obr. 1)
Model obsahuje dvojici různoběžek a dvojici mimoběžek (samotnou krychli modelovat nemusíme, lepší je drátěný model, při jehož zkoumání se uplatní i hmat, v našich modelech
slouží jen pro určení polohy dalších přímek). Otáčíme scénou a pozorujeme:
a) zdánlivý průsečík mimoběžek se přesouvá (u různoběžek ne)
b) mimoběžky se mohou promítnout jako různé rovnoběžky (různoběžky nikdy)
c) rovnoběžky mohou v průmětu splynout (mimoběžky nikdy).

52

1.2 Sestrojení průsečíku přímky s rovinou (obr. 2)
Díky možnosti změny směru pohledu a možnosti změnit polohu přímky i roviny můžeme
postupně cvičit představu o poloze průsečíku a o tom, kdy je poloha průsečíku pozorovatelná
a jak průsečík sestrojit pro
a) pohled na model s vystínovanou rovinou
b) pohled na model, kde rovina nemá výplň
c) použití dostupného nástroje ke konstrukci průsečíku.

Obr. 2: Průsečík přímky s rovinou

1.3. Řezy mnohostěnů rovinou
Princip dynamické geometrie – možnost měnit polohu výchozích prvků konstrukce a zadané
hodnoty – napomáhá objevit dosud neznámé geometrické vztahy. Pomůže například odhalit,
že konstrukce řezu kvádru rovinou, v nichž standardně využíváme rovnoběžnost (stěn, a tudíž
i stran řezu v těchto stěnách), můžeme řešit postupem obdobným k postupu, jímž sestrojujeme
rovinné řezy jehlanu. Dovolí nám také ponechat objevování základních pravidel, vztahů mezi
řezem a podstavou tělesa, na všímavosti studentů. Formulace vlastností kolineace a afinity
v prostoru a posléze v rovině (v průmětu) je pak už nasnadě.

Obr. 3: Rovinný řez jehlanu a hranolu, kolineace a afinita

Modely pak můžeme připravit například v těchto variantách:
a) modifikovatelné zadání řezu krychle (kvádru) rovinou
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– úlohu řešíme jednak pomocí dostupných přímých nástrojů pro průsečnice ve 3D,
jednak – po jejich skrytí – postupem odpovídajícím „ručnímu“ rýsování, tj. konstrukcí průsečíků vhodně sestrojených přímek
b) modifikovatelné zadání řezu jehlanu rovinou
– motivace pro vlastní odvození principu kolineace (a motivace pro řešení řezu hranolu, modifikace vlastností, odvození afinity)
c) modifikovatelné zadání řezu hranolu rovinou
– řez hranolu, který nemá dvojice rovnoběžných bočních stěn, vyžaduje užití afinity
(rozšiřující učivo)
d) průnik přímky a tělesa
1.4. Řezy koule, válce a kužele rovinou
Různé didaktické 3D programy poskytují pochopitelně různou a omezenou škálu nástrojů.
Přímé geometrické konstrukce nerotačních kuželových a válcových ploch poskytuje například
program Cabri 3D. GeoGebra, kterou využíváme k tvorbě našich ukázek, takový přímý nástroj (zatím?) nemá. Kurs stereometrie na střední a základní škole se ale nerotačním plochám
také nevěnuje, a tak můžeme dostačující didaktické applety vytvořit i v GeoGebře.
a) hlavní kružnice kulové plochy, rovina procházející středem
b) průsečíky přímky s kulovou plochou
c) řezy rotační válcové plochy rovinou
d) řezy rotační kuželové plochy rovinou
e) kuželosečky.

Obr. 4: Kuželosečky jako rovinné řezy rotačních ploch, řezy kulové plochy

2. Metrické vztahy – KOLMOST A VZDÁLENOST
Pokud použijeme trojrozměrný model pro podporu pochopení základních metrických vztahů,
nejspíš ukážeme, že úhly a délky není možné pozorovat při plynulé změně pohledu ve skutečné velikosti. Můžeme ukázat důsledky změny směru pohledu a zdůraznit souvislost kolmosti
s měřením délky a vzdálenosti mezi geometrickými objekty:
2.1 Kolmost přímek a rovin
2.2 Vzdálenost bodu od přímky/roviny/koule.
Zajímavější bude řešení úloh, v nichž hledáme množiny bodů v prostoru, které mají danou
vlastnost. Mnohé určíme jako snadnou analogii či rozšíření příbuzné úlohy v rovině, jiné dokládají větší složitost prostorových problémů:

54

2.3 Množiny bodů dané vlastnosti
a) analogie množin bodů dané vlastnosti v rovině
b) méně známé plochy.
Budeme-li hledat množinu všech bodů v prostoru, které mají stejnou vzdálenost od dvou
různých bodů nebo od dvou různých rovin, půjde o snadnou analogii rovinné úlohy. Rotační
paraboloid jako množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od roviny a bodu mimo ni, patrně také nebude překvapením.
Zkusme tedy zkoumat, co je množinou všech bodů v prostoru, které mají stejnou vzdálenost od přímky a bodu mimo ni nebo od roviny a přímky.

Obr. 5: Množiny bodů, které mají stejnou vzdálenost od dané roviny a bodu mimo ni, od dané
roviny a přímky s ní rovnoběžné a od dané přímky a bodu mimo ni.

Dvojice přímek v prostoru přináší ještě zajímavější případy. Pro dvojici různoběžek a pro
dvojici rovnoběžek nejspíš úlohu vyřešíme. Množina všech bodů v prostoru, které mají stejnou vzdálenost od dvou mimoběžných přímek, je ale plocha, se kterou se žáci v kurzu stereometrie běžně nesetkají. Hledanou množinou je hyperbolický paraboloid. Vymodelovat tuto
plochu čistě geometrickými nástroji je obtížné (můžeme ji zadat jako parametrickou plochu,
to ale před žáky na střední škole spíše zatajíme). Můžeme ale pro zajímavost vymodelovat
některé podmnožiny, křivky na této ploše. Obrázek 6 ilustruje situaci pro speciální případ,
kdy jsou zadané mimoběžky navzájem kolmé.

Obr. 6: Křivky na hyperbolickém paraboloidu

Dosud jsme modelovali vztahy a vlastnosti, které jsou – s výjimkou vlastností výsledné
plochy v posledním příkladu, kterou jsme zde uvedli jen pro zajímavost – předmětem kurzů
stereometrie. Uvedené modely tak pouze doplnily škálu prostředků, které může učitel využít
k ilustraci zkoumaných vztahů.
3. (nejen triviální) VLASTNOSTI TĚLES A PLOCH
3.1 Typy, názvy těles, objemy, povrchy a vzdálenosti
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Pro modelování mnohostěnů a rotačních těles a ploch nabízí GeoGebra intuitivní nástroje.

Obr. 7: Objemy rotačních těles

3.2 Vlastnosti mnohostěnů
Mezi často zkoumané vlastnosti mnohostěnů (ale i válce a kužele) patří jejich sítě. Tento nástroj je pro mnohostěny dostupný i v GeoGebře.
Pro základní mnohostěn – čtyřstěn – se můžeme pustit do zkoumání dalších vztahů. Můžeme diskutovat o poloze těžiště, či o existenci průsečíku výšek. Pochopení podmínek nutných pro to, aby byl čtyřstěn ortocentrický, pak můžeme ověřit v konstrukčních úlohách,
o nichž se zmíníme dále.
Pravidelné mnohostěny jsou žákům známy, ale o jejich dualitě už se ve škole vždy nezmiňujeme. Nemáme-li po ruce drátěný model dvojice duálních mnohostěnů, pak z pouhého
obrázku se představa buduje obtížně. Pokud ale takovou dvojici duálních těles zobrazíme ve
3D appletu, můžeme s ní otáčet a zkoumat prostorové vztahy. Je to také zajímavé téma pro
konstrukční úlohu.

Obr. 8: Duální mnohostěny

3.3 Konstrukční úlohy – konstrukce těles z daných prvků
Právě dostupnost modelování v trojrozměrné „nákresně“ přináší nové možnosti práce do stereometrie. Dovoluje nám řešit konstrukční úlohy v prostoru, aniž bychom se museli nejprve
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naučit nějakou zobrazovací metodu a to, jak v ní sestrojit například skutečnou vzdálenost nebo kolmici. K tomu dává 3D modelář přímé nástroje a průběžně také sestrojenou část úlohy
zobrazuje. Můžeme se tak plně soustředit na zkoumané a potřebné prostorové vztahy a výsledek zvoleného postupu průběžně kontrolovat.
Nikoho by dnes již nenapadlo lpět ve škole na řešení příkladů a úloh výhradně pomocí logaritmického pravítka a odmítat úlohy, k jejichž vyřešení potřebujeme pomoc kalkulačky. Při
výběru geometrických úloh v prostoru a jejich řešení však setrváváme u takových zadání,
jejichž řešení provedeme buď teoreticky, bez ilustrace řešení (že takový postup nebývá motivující, je zřejmé), nebo je narýsujeme ve zvoleném promítání (v praxi je to nejčastěji tzv. volné rovnoběžné promítání, tedy promítání kosoúhlé). Úlohy a problémy, které uvedenými postupy nejsou „v rozumném čase a s přiměřenou námahou“ řešitelné nebo jejichž řešení ve
zvoleném promítání není vhodné a názorné, tak zůstávají mimo naši pozornost a zájem. Přitom zcela zbytečně. Student by měl být schopen (a měli bychom ho tomu učit) provést takovou skicu prostorové situace, která mu pomůže nalézt konstrukční postup, tedy algoritmus
řešení. Ale není nutné lpět na „mechanickém“ zvládnutí dílčích konstrukčních kroků, které
závisí na zvoleném promítání. To ponechme deskriptivní geometrii.
Konstrukční úlohy v prostoru jsou právě takovým rozšířením problémů, které můžeme při
stereometrii řešit. Některé konstrukční úlohy se řeší z výše uvedených důvodů v rámci
deskriptivní geometrie (pokud se deskriptivní geometrie ve škole vyučuje), bývá jich ale málo
a témata jsou omezená.

Obr. 9: Konstrukce čtyřstěnu

Při školní nebo domácí práci mohou studenti řešit například následující úlohy:
– sestrojit těžiště daného čtyřstěnu
– sestrojit ortocentrický čtyřstěn, například pro dané prvky (A, B, C a v – výška na ABC) nebo
(ortocentrum V, A, B, rovina ABC),…
– sestrojit „vepsaný“ duální mnohostěn k danému
– sestrojit „opsaný“ duální mnohostěn k danému (úloha je na prvý pohled obtížnější, ale podle
našich zkušeností ji vyřeší patnáctiletí studenti)
– sestrojit kouli vepsanou a opsanou čtyřstěnu
– sestrojit krychli (příklady: dán střed a přímka, na níž leží hrana nebo stěnová úhlopříčka;
dána dvojice kolmých mimoběžek, na nichž leží hrany – na obrázku 9 je jedno řešení).
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Obr. 10: Konstrukce krychle

Na konstrukcích s pomocí didaktického 3D softwaru je zajímavé a přitažlivé také to, že
program umožňuje použít netradiční „konstrukční nástroje“. Můžeme tyto nástroje skrýt
a požadovat řešení pomocí „klasických“ konstrukcí (přímka, rovina, kulová plocha, kolmice
a kolmá rovina, rovnoběžka a rovnoběžná rovina), nebo naopak využít pro hledání dalších
vztahů mezi objekty, které vedou k sestrojení požadovaných objektů.
4. ROZMISŤOVÁNÍ těles v prostoru
Ukažme pro ilustraci několik možných řešení známé úlohy: Do dané krychle umístěte (nějaké) dvě shodné koule maximálního poloměru.
Z požadavku, aby koule měly maximální poloměr, plyne, že koule se musí dotýkat a že
každá z nich se musí dotýkat tří různoběžných stěn krychle. Ze středové souměrnosti plyne,
že se koule dotýkají ve středu krychle. Budou mít tedy středy na (zvolené) tělesové úhlopříčce.
Řešení prvé – výpočet: Označme střed krychle ABCDEFGH o hraně délky a písmenem S.
Potom střed O koule o poloměru 𝑟𝑟 ≤ 𝑎𝑎⁄2, která se dotýká rovin tří různoběžných stěn krychle, leží na tělesové úhlopříčce (např. AG) krychle a má vzdálenost od bližšího vrcholu krychle
𝑟𝑟√3. Odtud ze souměrnosti podle středu krychle 𝑎𝑎√3 = 2𝑟𝑟�1 + √3�. Koule tedy mají polo𝑎𝑎�3−√3�

měr 𝑟𝑟 =
. K sestrojení kulových plochy potřebujeme určit ještě polohu jejich středů.
4
Jejich vzdálenost od středu krychle je 𝑟𝑟 a leží na zvolené tělesové úhlopříčce.
Řešení druhé – rovinná konstrukce: Sestrojíme střed jedné z koulí v rovině procházející
tělesovou úhlopříčkou kolmo k rovině stěny krychle. Střed hledané koule je střed její hlavní
kružnice ve zvolené pomocné rovině, tedy bod, který je stejně vzdálen od středu krychle
𝑆𝑆 a od přímky, která je kolmým průmětem tělesové úhlopříčky do roviny podstavy, tedy od
stěnové úhlopříčky podstavy. Takovou množinou je ve zvolené rovině parabola a hledaný
střed je její průsečík s tělesovou úhlopříčkou.

Obr. 11: Konstrukce v pomocné rovině
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Řešení třetí – konstrukce pomocí stejnolehlosti, „klasická“: Sestrojíme libovolnou pomocnou kouli dotýkající se tří různoběžných stěn krychle a její průsečíky 𝐾𝐾, 𝐿𝐿 s tělesovou
úhlopříčkou. Hledaná koule bude obrazem této pomocné koule sestrojeným v takové stejnolehlosti se středem ve vrcholu krychle, že zobrazuje vzdálenější z bodů 𝐾𝐾, 𝐿𝐿 do bodu 𝑆𝑆.
Pomocí rovnoběžných přímek a souměrnosti sestrojíme hledané středy koulí.

Obr. 12: Dvě kulové plochy

Řešení čtvrté – konstrukce pomocí stejnolehlosti nástrojem GeoGebry: K sestrojené pomocné kouli sestrojíme kouli hledanou v téže stejnolehlosti, která je popsána výše. Místo
konstrukce pomocí rovnoběžek ale použijeme nástroj Stejnolehlost, pro kterou určíme koeficient pomocí vzdáleností sestrojených bodů 𝐴𝐴, 𝐿𝐿, 𝑆𝑆.

Obr. 13: Užití nástroje Stejnolehlost

5. POHYB A ORIENTACE v prostoru
Schopnost vytvořit si představy o poloze a tvaru tělesa podrobeného pohybu a schopnost
v představě sledovat tento pohyb jsou důležitou součástí prostorové představivosti. Takové
úlohy můžeme snadno zadat a řešit na papíře. Pokud je zadáme v dynamickém prostředí, může si řešitel své představy ověřovat, i když nemá v ruce hmotný model.
Jeden takový úkol s vyhodnocením odpovědi v systému GeoTest (viz dále) vidíme na obr. 14.

Obr. 14: Odvalování čtyřstěnu
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Další možností, jak cvičit schopnost orientace v prostoru při pohybu – tentokrát při pohybu
pozorovatele – jsou hry, kdy pozorovatel prochází nějaké bludiště či je veden po nějaké dráze.
Příkladem takové „hry“ je online aplikace, kterou jsme nazvali Labyrint, o níž se zmíníme
v další části příspěvku.

Realizace příkladů ve zvoleném programu
Podrobněji jsme řešení uvedených úloh a zejména přípravu výchozího modelu pro další (samostatnou či řízenou) práci žáků na konferenci vyzkoušeli v následném workshopu a základní
myšlenky a použité postupy uvádíme v samostatném článku.
Mnohé úlohy vyřešíme se žáky v hodinách i bez potřeby připravit zadání úlohy předem.
Žáci si zadání snadno vyrobí v hodině pod naším vedením sami, prostorové představy si rozvíjejí a cvičí už samotným konstruováním v prostředí programu. Příprava některých modelů
je však náročnější na znalost prostředí a zejména na čas. Navíc hodnocení správnosti žákova
řešení (pro každého žáka ve třídě) vyžaduje manipulaci s mnoha soubory a ověřování žákovských řešení nemusí být ani snadné ani rychlé.

Vyhodnocování řešení
Velká pracnost a vysoké nároky na čas učitele je obecný problém vyhodnocování správnosti
žákova postupu při řešení geometrických úloh, stejně jako problém rychlosti zpětné odezvy
pro žáka. Jedno možné řešení tohoto problému jsme představili například v [12]. Takové řešení můžeme využít i pro stereometrické úlohy.
Konstrukční úlohy z výše uvedených příkladů jsou již pro žáky připravené k řešení
v systému GeoTest [4], v němž učitel pouze vybere z připravených úloh ty, které považuje pro
své žáky za vhodné, a rozhodne, zda je bude řešit se žáky společně ve škole, či zda je žáci
vyřeší jako domácí práci.
O okamžité vyhodnocení správnosti žákovského řešení se postará server, učiteli stačí sledovat to, kteří žáci už jednotlivé úlohy řešili/vyřešili a podle toho případně připravit dodatečný či navazující výklad v další hodině.
Pro řešení v systému GeoTest je třeba připojení k internetu a libovolný internetový prohlížeč.
Do systému průběžně sestavujeme a doplňujeme další zadání a nové typy úloh.

HRY – Labyrint
Prostorová představivost se rozvíjí již od raného věku zejména pohybovými aktivitami
a manuální činností. K jejímu rozvoji mohou přispět také různé hry, dokonce i počítačové,
které nutí k rozvoji abstraktního myšlení a představ, například online hra Labyrint [5], kde
„hráč“ cvičí vnímání prostorové orientace (zejména rotace) při procházení virtuální prostorové sítě. Prostředí je velmi jednoduché, schematické a simuluje představu o pohybu v prostoru
po nějaké cestě, pro jejíž vytvoření si žák potřebuje uvědomit (a využít) vzájemnou polohu
startu a cíle.
Hra je volně k dispozici online a učitelé ji mohou se svými žáky využívat bez omezení
a bez nutnosti adresné registrace. Hráč, který si vytvoří vlastní přihlašovací jméno a heslo, se
pod svým účtem může přihlásit ke hře opakovaně kdykoliv a odkudkoliv a pokračuje ve zdolávání cest ze stavu, v němž minule skončil.
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Obr. 15: Labyrint

Na adrese http://www.geometry.cz/jsLabyrint/ jsou připravené hry-sady, v nichž obtížnost
jednotlivých cest postupně stoupá.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV METÓDOU MONTE CARLO
V TABUĽKOVOM KALKULÁTORE MS EXCEL
Štefan Gubo
Katedra matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Abstrakt: Metóda Monte Carlo patrí medzi metódy numerickej matematiky a slúži na určenie
približného riešenia stochastických i deterministických problémov. Metóda sa opiera
o generovanie veľkého množstva náhodných resp. pseudonáhodných čísel. V príspevku
uvádzame riešenie niekoľkých problémov z matematiky, ktoré možno riešiť touto metódou
pomocou tabuľkového kalkulátora MS Excel 2013.
Klíčová slová: metóda Monte Carlo, tabuľkový kalkulátor, MS Excel

Using MS EXCEL spreadsheet application in solving problems with Monte
Carlo method
Abstract: The Monte Carlo method belongs to methods of Numerical Mathematics and
calculates approximate solutions of stochastic and deterministic problems. The method is
based on generating a large number of random or pseudo-random samples. In this paper we
illustrate how to use the MS Excel 2013 spreadsheet application in solving mathematical
problems with this method.
Key words: Monte Carlo method, spreadsheet application, MS Excel

Úvod
V tomto príspevku popisujeme základné princípy metódy Monte Carlo, a jej využite pri
riešení matematických problémov v prostredí tabuľkového kalkulátora MS Excel 2013.
Monte Carlo je stochastická metóda, podstata ktorej spočíva vo využití generovania veľkého
množstva náhodných čísel.
Metóda svoje pomenovanie získala podľa mesta Monte Carlo v Monackom kniežatstve,
známeho predovšetkým svojimi kasínami. Termín prvýkrát použili fyzici János NEUMANN
(angl. John von NEUMANN) a Stanisław M. ULAM pracujúci na zostrojení atómovej bomby
v Los Alamos (New Mexico, U.S.A.) počas 2. svetovej vojny. Pri výskume chovania
neutrónu sa objavil problém ako určiť percento takých neutrónov, ktorým sa podarilo uniknúť
z nádrže vody. Bolo známe, že pri zrážke neutrónu s atómom vodíka dôjde k pohlteniu
neutrónu v priemere v 1 zo 100 prípadov. Na modelovanie tejto situácie sa využilo kolo rulety
rozdelené na 100 políčok, pričom iba jedno políčko predstavovalo takú zrážku, pri ktorej
došlo k pohlteniu neutrónu. Ostatné políčka rulety predstavovali situáciu, keď po zrážke
neutrón pokračoval v pohybe. Pomocou ďalšieho kola rulety sa potom podobným spôsobom
určila rýchlosť a smer pohybu a tiež aj veľkosť dráhy, ktorú neutrón prešiel do ďalšej zrážky.
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Táto simulácia umožnila predpovedať históriu života každého neutrónu a tým získať viac
menej presnú informáciu o percente uniknutých neutrónov (podľa [2]).
1 Stručná charakteristika metódy Monte Carlo
Metóda Monte Carlo je v podstate veľmi jednoduchá a široko použiteľná. Slúži na určenie
približného riešenia pravdepodobnostných i deterministických problémov prostredníctvom
mnohokrát opakovaných náhodných pokusov. Podstata metódy vyplýva zo zostavenia
pravdepodobnostného problému, ktorý má zhodné riešenie s pôvodným problémom. Získané
riešenie potom bude mať pravdepodobnostný charakter. Ide teda o štatistický experiment,
v rámci ktorého vygenerujeme veľké množstvo náhodných čísel a potom z nich vyvodzujeme
určité závery. Riešenie problému metódou Monte Carlo pozostáva z nasledujúcich
základných krokov [2]:
1) návrh modelu problému,
2) generovanie náhodných veličín a ich transformácia do veličín s daným štatistickým
rozdelením,
3) štatistické spracovanie získaných výsledkov.
2 Generátory náhodných čísel
Existujú dva základné typy generátorov náhodných čísel: fyzikálne generátory a
pseudonáhodné generátory.
Fyzikálne generátory náhodných čísel využívajú náhodné fyzikálne procesy (napr.
atmosférický šum, uplynutý čas medzi vyžiarením rádioaktívnej častice, pohyb atómov) na
vytváranie skutočne náhodných čísel [3].
Pseudonáhodné generátory náhodných čísel sú deterministické algoritmy, ktoré generujú
takú postupnosť čísel, kde ďalší člen závisí od hodnôt predchádzajúcich. Preto sa nejedná o
skutočne náhodné čísla, ale o tzv. pseudonáhodné čísla, ktoré sa na postupnosť náhodných
čísel veľmi podobajú. Čísla sa po určitej perióde začnú opakovať, preto je dôležité, aby táto
perióda bola čo najväčšia [3].
3 Náhodné čísla v tabuľkovom kalkulátore MS Excel 2013
V MS Excel 2013 na generovanie pseudonáhodných čísel slúžia zabudované funkcie (RAND,
RANDBETWEEN) a nástroj Random Number Generation (Generátor náhodných čísel).
Funkcia =RAND() vráti rovnomerne rozdelené reálne pseudonáhodné číslo z intervalu (0,1).
Táto funkcia pri každom prepočítaní hárka (napr. po zadaní vzorca alebo údajov do inej
bunky, po spustení prepočítania manuálne stlačením klávesu F9) automaticky vygeneruje
nové číslo. Ak chceme vygenerovať reálne pseudonáhodné číslo z intervalu (𝑎𝑎, 𝑏𝑏), stačí
použiť vzorec =a + (b-a)*RAND() [1].
Funkcia =RANDBETWEEN(a,b) vráti rovnomerne rozdelené celé pseudonáhodné číslo
z intervalu [𝑎𝑎, 𝑏𝑏]. Aj táto funkcia pri každom prepočítaní hárka automaticky vygeneruje nové
číslo [1].
Nástroj Random Number Generation sa nachádza na karte Údaje v skupine Analýza
v štandardne dodávanom doplnku Data Analysis, a vyplní daný rozsah pseudonáhodnými
číslami vybratými z niektorého rozdelenia. Napríklad na obr. 1 chceme do oblasti A1:A5000
vygenerovať 5000 čísel pre normálne rozdelenie so strednou hodnotou 2 a smerodajnou
odchýlkou 0,5.
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Obr. 1. Dialógové okno nástroja Random Number Generation

4 Riešenie problémov metódou Monte Carlo
Problém 4.1: Vhodnosť funkcie =RAND() (podľa [4])
V tabuľkovom kalkulátore MS Excel 2013 môžeme otestovať vhodnosť funkcie =RAND()
veľmi jednoducho. Vygenerujme touto funkciou do oblasti A1:A1000000 1.000.000
pseudonáhodných čísel z intervalu (0, 1). Do oblasti C2:C11 vložme čísla od 0.1 po 1,
označme oblasť D2:D12 a zadajme vzorec =FREQUENCY(A1:A1000000,C2:C11). Tým si
vytvoríme frekvenčnú tabuľku obsahujúcu rozloženie kumulatívnych početností podľa tried
(obr. 2).

Obr. 2. Riešenie problému 4.1
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Na základe dosiahnutých výsledkov možno skonštatovať, že funkcia =RAND() naozaj
generuje rovnomerne rozdelené reálne pseudonáhodné čísla z intervalu (0,1).

Problém 4.2: Hádzanie mincou
Budeme 10.000-krát hádzať mincu a sledovať koľkokrát padne líce alebo rub. Je všeobecne
známe, že keď hádzanie opakujeme viackrát, tak pri rastúcom počtu pokusov sa pomer medzi
počtom líc a počtom hodov bude ustaľovať na hodnote 0,5.
V tabuľkovom kalkulátore MS Excel 2013 v oblasti B2:B10001 vygenerujeme funkciou
=RANDBETWEEN(0,1) pseudonáhodné čísla z množiny {0, 1}. V oblasti C2:C10001
pomocou funkcie COUNTIF (kde C2 := COUNTIF($B$2:B2,1)) spočítame koľkokrát padlo
líce (1) po jednotlivých hodoch. V oblasti D2:D10001 potom vypočítame podiely počtov
padnutých líc (D2 := C2/A2) a nakoniec si vytvoríme bodový graf znázorňujúci tento podiel
ako funkciu celkového počtu hodov (obr. 3).

Obr. 3. Riešenie problému 4.2

Z grafu vidno, že limitná hodnota relatívnych početností sa rovná pravdepodobnosti padnutia
líce.
Problém 4.3: Brownov pohyb
Brownov pohyb je neustály nepravidelný pohyb mikroskopických častíc v kvapaline alebo
v plyne. Prvýkrát ho zaznamenal v roku 1827 škótsky botanik Robert BROWN, ktorý zistil, že
peľové zrnká prítomné vo vode nie sú v pokoji, ale v ustavičnom trhavom pohybe, ktorého
smer sa nepravidelne mení. Fyzikálnu podstatu tohto javu objasnil v roku 1905 Albert
EINSTEIN nasledovne: častice v kvapaline sa pod vplyvom tepelného pohybu (častice kmitajú
okolo svojich rovnovážnych polôh) neustále zrážajú, pričom smer a sila týchto zrážok sú
náhodné a vďaka tomu je aj poloha častíc náhodná [4].
V tabuľkovom kalkulátore budeme simulovať náhodný pohyb (50 krokov) častice
a znázorníme v karteziánskej súradnicovej sústave. Nech počiatočný bod náhodného pohybu
je v bode (0,0).
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V oblasti B3:C52 pomocou vzorca =1-2*RAND() vygenerujeme reálne pseudonáhodné čísla
z intervalu (−1,1). Čísla v oblasti B3:B52 udávajú náhodné zmeny súradníc 𝑋𝑋, kým čísla v
C3:C52 náhodné zmeny súradníc 𝑌𝑌. Potom v stĺpcoch D a E vypočítame súradnice aktuálnej
polohy častice po jednotlivých krokoch a následne dráhu častice znázorníme pomocou
čiarového grafu (obr. 4).

Obr. 4. Riešenie problému 4.3

Problém 4.4: Odhad Ludolfovho čísla
Jedným z najznámejších a najjednoduchších príkladov použitia metódy Monte Carlo je odhad
Ludolfovho čísla (𝜋𝜋). Majme štvorec s hranou veľkosti 1 a majme v ňom vpísanú
štvrťkružnicu s polomerom 1. Nech strany štvorca sú rovnobežné s osami karteziánskej
súradnicovej sústavy a stred štvrťkružnice leží v bode (0,0).
Teraz si predstavme, že začneme do štvorca strieľať. Ak máme k dispozícii len jeden pokus,
tak na štvorci sa zobrazí jeden bod (náboj). Ak máme k dispozícii dostatočný počet pokusov,
je možné streľbami vybodkovať celý štvorec resp. celý štvrťkruh. Podiel počtu nábojov
ležiacich vnútri štvrťkruhu (𝑚𝑚) a počtu nábojov ležiacich vnútri štvorca (𝑛𝑛) sa bude rovnať
podielu obsahu štvrťkruhu (𝑆𝑆1 = 𝜋𝜋/4) a obsahu štvorca (𝑆𝑆2 = 1):
z čoho dostávame

𝑚𝑚 𝑆𝑆1 𝜋𝜋
= =
𝑛𝑛 𝑆𝑆2 4

𝑚𝑚
𝑛𝑛
Odhad Ludolfovho čísla v tabuľkovom kalkulátore vypočítame nasledovne:
V oblasti A2:B1000001 pomocou funkcie =RAND() vygenerujeme 1.000.000
pseudonáhodných súradníc bodov 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ] s rovnomerným rozdelením na intervale (0,1).
Následne v stĺpci C spočítame body, ktoré sa nachádzajú vnútri štvrťkruhu. Pokiaľ pre daný
bod 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ] platí nerovnosť 𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 𝑦𝑦𝑖𝑖2 ≤ 1, leží vnútri štvrťkruhu. Do bunky C2 zadáme
𝜋𝜋 = 4
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vzorec =IF(A2^2+B2^2<1,1,0), ktorý nám vráti 1, ak nerovnosť platí, v opačnom prípade
vráti 0. Tento vzorec skopírujeme do oblasti C2:C1000001.
V stĺpci G vypočítame odhady Ludolfovho čísla po 1, 10, 100, ..., 1.000.000 streľbách (kde
napr. G8 := 4*SUM(C2:C1000001)/F8).
Nakoľko MS Excel 2013 má zabudovanú funkciu =PI(), ktorá vráti Ludolfovo číslo
s presnosťou na 15 desatinných miest (nech G12 := PI()), v stĺpci I môžeme vypočítať aj
jednotlivé odchýlky. Pri 𝑛𝑛 = 1.000.000 (kde I8 := ABS($G$12-G8)) sme dostali výsledok
s presnosťou na 4 desatinné miesta. Na obr. 5 vidno, že so zväčšujúcim sa počtom
generovaných bodov sa zväčšuje i presnosť Ludolfovho čísla.

Obr. 5. Riešenie problému 4.4

Problém 4.5: Odhad jednorozmerného určitého integrálu
Ďalšie známe využitie metódy Monte Carlo je výpočet jednorozmerného určitého integrálu,
pričom využívame poznatky z predchádzajúceho príkladu. Štvrťkruh v tomto prípade
nahradíme geometrickým útvarom.
Ideme odhadovať integrál nezápornej funkcie 𝑓𝑓(𝑥𝑥) medzi určitými dvoma bodmi 𝑎𝑎 a 𝑏𝑏.
Našou úlohou je vypočítať obsah plochy 𝑃𝑃 pod krivkou funkcie 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), ktorá je ďalej
ohraničená priamkami 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, 𝑥𝑥 = 𝑏𝑏, 𝑦𝑦 = 0.
Označme 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑓𝑓(𝑥𝑥)) hodnotu na osi 𝑦𝑦, kde funkcia 𝑓𝑓(𝑥𝑥) dosahuje svoje maximum na
intervale [𝑎𝑎, 𝑏𝑏]. Generujeme 𝑛𝑛 pseudonáhodných súradníc bodov 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ] s rovnomerným
rozdelením, pričom hodnoty 𝑥𝑥𝑖𝑖 patria do intervalu (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) a hodnoty 𝑦𝑦𝑖𝑖 do intervalu
(0, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑓𝑓(𝑥𝑥))). Tieto body vyplnia obdĺžnik v rovine. Plocha 𝑃𝑃 je teda podmnožinou
obdĺžnika a k odhade jednorozmerného určitého integrálu je potrebné zistiť pomer ich
obsahov. Pre každý náhodný bod 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ] spočítame funkčnú hodnotu pre 𝑥𝑥𝑖𝑖 , pokiaľ
vygenerovaná hodnota 𝑦𝑦𝑖𝑖 je menšia než vypočítaná hodnota 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 ), bod patrí ploche 𝑃𝑃. Nech
počet bodov ležiacich vnútri plochy 𝑃𝑃 je 𝑚𝑚. Pravdepodobnosť javu, že náhodný bod padne do
plochy 𝑃𝑃 je 𝑚𝑚/𝑛𝑛. Odhadovaná hodnota jednorozmerného určitého integrálu je potom
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𝑏𝑏

� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑎𝑎

kde 𝑆𝑆obdĺžnik = (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑓𝑓(𝑥𝑥)).

𝑚𝑚
𝑆𝑆
𝑛𝑛 obdĺžnik

Úloha: V tabuľkovom kalkulátore vypočítajme
jednorozmerného určitého integrálu (podľa [3]):

približnú

hodnotu

nasledovného

1

𝑥𝑥 3 + 2
�
𝑑𝑑𝑑𝑑
3
0

Hodnotu určitého integrálu najprv vypočítame analyticky:
1

1

1

1

1

𝑥𝑥 3 + 2
1
1
1
1 𝑥𝑥 4
1
�
𝑑𝑑𝑑𝑑 = �(𝑥𝑥 3 + 2) 𝑑𝑑𝑑𝑑 = � 𝑥𝑥 3 𝑑𝑑𝑑𝑑 + � 2 𝑑𝑑𝑑𝑑 = � � + [2𝑥𝑥]10 =
3
3
3
3
3 4 0 3
0

0

0

0

11 10
1
1
1 2
9
3
= � − � + � 2 − 0� =
+ =
= = 0,75
34 34
3
3
12 3 12 4

Ideme vypočítať približný obsah plochy 𝑃𝑃 pod krivkou funkcie 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 3 + 2)/3,
ktorá je ďalej ohraničená priamkami 𝑥𝑥 = 0, 𝑥𝑥 = 1 a 𝑦𝑦 = 0. Maximum tejto funkcie na
intervale (0,1) je 1. Odhad určitého integrálu vypočítame v tabuľkovom kalkulátore
nasledovne:
V oblasti A2:B1000001 pomocou funkcie =RAND() vygenerujeme 1.000.000
pseudonáhodných súradníc bodov 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ] s rovnomerným rozdelením, pričom hodnoty 𝑥𝑥𝑖𝑖 aj
𝑦𝑦𝑖𝑖 sú generované z intervalu (0,1). Potom v stĺpci D pre každý vygenerovaný bod 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ]
spočítame funkčnú hodnotu pre 𝑥𝑥𝑖𝑖 . Pokiaľ platí nerovnosť 𝑦𝑦𝑖𝑖 ≤ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 ), bod patrí ploche 𝑃𝑃. Do
bunky E2 zadáme vzorec =IF(B2<=D2,1,0), ktorý nám vráti 1, ak nerovnosť platí,
v opačnom prípade vráti 0. Tento vzorec potom skopírujeme do oblasti E2:E1000001.
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Obr. 6. Riešenie problému 4.5

V stĺpci I vypočítame odhady určitého integrálu po vygenerovaní 1, 10, 100, ..., 1.000.000
náhodných bodov (kde napr. I8 := I11*SUM(E2:E1000001)/H8). Pretože analyticky
vypočítanú hodnotu poznáme, v stĺpci K môžeme vypočítať aj jednotlivé odchýlky. Pri 𝑛𝑛 =
1.000.000 (kde I8 := ABS($I$13-I8)) sme dostali výsledok s presnosťou na 4 desatinné
miesta. Výsledok získaný metódou Monte Carlo sa teda blíži výsledku získaného analytickým
výpočtom (obr. 6).
Problém 4.6: Odhad dvojrozmerného určitého integrálu
Na rozdiel od výpočtov jednorozmerných určitých integrálov, v prípade ktorých sa využívajú
najmä klasické numerické metódy (obdĺžniková metóda, lichobežníková metóda, Simpsonova
metóda, atď.), pri viacrozmerných určitých integráloch (dvojný, trojný, ..., 𝑛𝑛-tý integrál) je
metóda Monte Carlo oveľa efektívnejšia.
Výpočet je veľmi podobný ako u jednorozmerných určitých integrálov, rozdiel je iba
v generovaní pseudonáhodných hodnôt pre ďalšie rozmery. Pri výpočte jednorozmerného
integrálu vypočítame funkčné hodnoty v 𝑛𝑛 uzlových bodoch, pri prechode k 𝑑𝑑-rozmernému
prípadu počet uzlových bodov vzrastie na 𝑛𝑛𝑑𝑑 . Práve z tohto dôvodu by použitie numerických
metód bolo časovo veľmi náročné.
Ideme odhadovať dvojný určitý integrál nezápornej funkcie 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) na oblasti 𝑆𝑆 = [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] ×
[𝑐𝑐, 𝑑𝑑]. Našou úlohou je vypočítať približný objem telesa 𝑇𝑇 ohraničeného rovinami 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎,
𝑥𝑥 = 𝑏𝑏, 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑧𝑧 = 0 a plochou funkcie 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦).
Označme 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)) hodnotu na osi 𝑧𝑧, kde funkcia 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) dosahuje svoje maximum na
oblasti 𝑆𝑆 = [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] × [𝑐𝑐, 𝑑𝑑]. Generujeme 𝑛𝑛 pseudonáhodných súradníc bodov 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ]
s rovnomerným rozdelením, pričom hodnoty 𝑥𝑥𝑖𝑖 patria do intervalu (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) a hodnoty 𝑦𝑦𝑖𝑖 do
intervalu (𝑐𝑐, 𝑑𝑑) a hodnoty 𝑧𝑧𝑖𝑖 (0, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦))). Tieto body vyplnia hranol v priestore.
Teleso 𝑇𝑇 je teda podmnožinou hranola a k odhadu dvojného určitého integrálu je potrebné
zistiť pomer ich objemov. Pre každý náhodný bod 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ] spočítame funkčnú hodnotu
pre (𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ). Pokiaľ vygenerovaná hodnota 𝑧𝑧𝑖𝑖 je menšia než vypočítaná hodnota 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ), bod
𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ] patrí telesu 𝑇𝑇. Nech počet bodov ležiacich vnútri telesa 𝑇𝑇 je 𝑚𝑚. Pravdepodobnosť
javu, že náhodný bod padne do telesa 𝑇𝑇 sa teda rovná 𝑚𝑚/𝑛𝑛. Odhadovaná hodnota dvojného
určitého integrálu je potom
𝑏𝑏 𝑑𝑑

� 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑎𝑎 𝑐𝑐

kde 𝑉𝑉hranol = (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)(𝑑𝑑 − 𝑐𝑐)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)).

𝑚𝑚
𝑉𝑉
𝑛𝑛 hranol

Úloha: V tabuľkovom kalkulátore vypočítajme približnú hodnotu nasledovného dvojného
určitého integrálu (podľa [3]):
1 1

2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 2
�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
3

0,2 0,6

Hodnotu dvojného určitého integrálu najprv vypočítame analyticky:
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11

1

0,2 0,6

0,6

1

1

2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 2
2𝑥𝑥 2 2𝑦𝑦 2
2.12 2.0,22 2𝑦𝑦 2 2𝑦𝑦 2 0,2
�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = � �
+
𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑦𝑦 = � �
−
+
−
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
3
3
6
3
6
6
3
0,2
1

0,6

1

1,92𝑦𝑦 1,6𝑦𝑦 3
1,92 1,6 1,152 0,3456
1,92 1,6𝑦𝑦 2
−
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = �
+
� =
+
−
−
=
= ��
6
6
9
6
9
6
3
9 0,6
0,6

= 0,128 + 0,1394 = 0,2674

Ideme vypočítať približný objem telesa 𝑉𝑉 pod plochou funkcie 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 2 )/3,
ktorá je ďalej ohraničená rovinami 𝑥𝑥 = 0,2, 𝑥𝑥 = 1, 𝑦𝑦 = 0,6, 𝑦𝑦 = 1 a 𝑧𝑧 = 0. Maximum tejto
funkcie na oblasti 𝑆𝑆 = [0,2; 1] × [0,6; 1] je 1,3333. Odhad dvojného určitého integrálu
vypočítame v tabuľkovom kalkulátore nasledovne:
V oblasti A2:C1000001 pomocou funkcie =RAND() vygenerujeme 1.000.000
pseudonáhodných súradníc bodov 𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ] s rovnomerným rozdelením, pričom hodnoty
𝑥𝑥𝑖𝑖 sú generované z intervalu (0,2; 1) (požívajme vzorec =0,2+0,8*RAND()), hodnoty 𝑦𝑦𝑖𝑖 z
intervalu (0,6; 1) (požívajme vzorec =0,6+0,4*RAND()) a hodnoty 𝑧𝑧𝑖𝑖 z intervalu (0; 1,34)
(požívajme vzorec =1,34*RAND()). Potom v stĺpci E pre každý vygenerovaný bod
𝐴𝐴𝑖𝑖 [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ] spočítame funkčnú hodnotu pre (𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ). Pokiaľ platí nerovnosť 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ),
bod patrí telesu 𝑇𝑇. Do bunky F2 zadáme vzorec =IF(C2<=E2,1,0), ktorý nám vráti 1, ak
príslušná nerovnosť platí, inak vráti 0. Tento vzorec potom dvojitým kliknutím na malý
štvorček v pravom dolnom rohu skopírujeme do oblasti F2:F1000001.

Obr. 7. Riešenie problému 4.6

V stĺpci J vypočítame odhady dvojného určitého integrálu po vygenerovaní 1, 10, 100, ...,
1.000.000 náhodných bodov (kde napr. J8 := J11*SUM(F2:F1000001)/I8). Pretože
analyticky vypočítanú hodnotu dvojného integrálu poznáme, v stĺpci L môžeme vypočítať aj
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jednotlivé odchýlky. Pri 𝑛𝑛 = 1.000.000 (kde L8 := ABS($I$13-I8)) môžeme dostať výsledok
s presnosťou až na 3 desatinné miesta. Výsledok získaný metódou Monte Carlo sa teda blíži
výsledku získaného analytickým výpočtom (obr. 7).
Záver
Na základe uvedených príkladov môžeme skonštatovať, že tabuľkový kalkulátor MS Excel
2013 je užitočný nástroj na výpočet i zložitejších matematických problémov metódou Monte
Carlo, ktorý umožňuje získať približné riešenie bez používania hlbších poznatkov. Do
budúcnosti možno predpokladať, že metóda Monte Carlo nebude svoju popularitu strácať,
keďže jej najväčšia nevýhoda – výpočtový čas – sa prudkým rozvojom výpočtovej techniky
neustále skracuje.
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VIDEOPOMŮCKY PRO DG S VYUŽITÍM
GEOGEBRY
Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Jiří Doležal
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava
Abstrakt: Z našich zkušeností víme, že studenti očekávají studijní materiály, které jsou
interaktivní, hýbou se a v ideálním případě na ně mluví. Řada podobných materiálů už je
studentům dostupná, ale materiály ve formě komentovaného videa zatím pro předmět
Deskriptivní geometrie ještě nejsou vytvořeny. Studenti takové materiály znají z předmětů
Bakalářská matematika I, II a velmi si je oblíbili. Plánujeme proto vytvořit webové stránky
s virtuálními modely, krokovaným řešením úloh a komentovanými videi.
Klíčová slova: geometrie, GeoGebra, video, model

Video equipment for geometry using GeoGebra
Abstract: From our experience we know that students expect to study materials that are
interactive, move and ideally they are talking about. A series of similar materials already
available to students, but materials in the form of annotated video yet for the subject
Descriptive Geometry still not created. Students such materials familiar subjects Bachelor
of Mathematics I, II, and was very popular with them. Therefore we are planning to create
a website with virtual models, step by step solution of tasks and annotated videos.
Key words: Geometry, video, model, GeoGebra

1 Způsob řešení projektu
Při tvorbě studijních materiálů budou využity zkušenosti z výuky deskriptivní geometrie na
VŠB-TU Ostrava a dále zkušenosti z předchozích projektů, jejichž součástí byla tvorba
multimediálních studijních materiálů.
Výuka deskriptivní geometrie, až na výjimky, probíhá v učebnách, které nejsou
vybaveny projektorem s možností připojení notebooku. Proto ve výuce můžeme užívat
pouze klasických prostředků – křída, tabule, sešit, rýsovací pomůcky. Studenti jsou tak
ochuzeni o možnost naučit se rýsovat s využitím výpočetní techniky. I přes tyto nepříznivé
podmínky chceme studenty seznámit nejen s klasickým rýsováním, ale i s možností
nahradit ho prací s výpočetní technikou. Student si bude moci zvolit pro něj výhodnější
způsob práce.

73

Při řešení projektu chceme využít dobrých zkušeností s možností nahrávat videa pomocí
interaktivní tabule, stříhat je a zvučit pomocí programu Camtasia Studio, které máme již
k dispozici. Dále budeme pracovat ve volně dostupných programech GeoGebra, SketchUp,
Metapost a prostředí VRML.
Vytvořené materiály budou umístěny na webových stránkách katedry, které jsou veřejně
přístupné.
2 Cíle řešení
Aktuální cílovou skupinu tvoří studenti Stavební fakulty (pracoviště Ostrava), Fakulty
metalurgie a materiálového inženýrství (pracoviště Ostrava), Hornicko-geologické fakulty
(pracoviště Ostrava, Most), Fakulty strojní (pracoviště Ostrava, Šumperk, Uherský Brod).
Hlavním cílem je vytvoření komentovaných videí a webových stránek s interaktivními
materiály, které budeme aktivně používat ve výuce.
Pro všechny studenty i pedagogy chceme zajistit lepší dostupnost multimediálních
studijních materiálů. Vzhledem ke své povaze, jsou materiály dostupné i studentům se
zdravotním handicapem.
3 Výstupy
Pro potřeby studentů vznikají řešené úlohy v GeoGebře s komentovanými videi těchto úloh
a interaktivní webové stránky.
3.1

První výstup

Úloha vyřešená v programu GeoGebra umožňuje studentům procházet krokované řešení a
využít ho k nácviku konstrukce na papíře. Student si volí vlastní rychlost postupu, může se
libovolně vracet zpět.

Obr. 1: Konstrukce ve 2D GeoGebře
Pokud to úloha vyžaduje, používáme interaktivní tabuli k nákresu od ruky.
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Obr. 2: Nákres na interaktivní tabuli
Dále máme možnost využít 3D nákresny v GeoGebře a ukázat studentům, jak vypadá
úloha vyřešená v prostoru. I tento obrázek se objeví ve videu nebo si ho mohou studenti
prohlížet přímo v programu GeoGebra.

Obr. 3: Náhled na úlohu ve 3D GeoGebře
Video vzniká dle náročnosti úlohy. Jednodušší konstrukce vyžadují pouze postup ve 2D
GeoGebře a hlasový komentář. Složitější úloha je složena z nákresu na interaktivní tabuli,
nákresu ve 3D GeoGebře a nakonec krokované konstrukce ve 2D GeoGebře.
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Obr. 4: Ukázka videa
Sbírka příkladů bude doplněna o pracovní listy, na kterých bude zadání úloh. Pro
studenty budou tyto pracovní listy dostupné ve formě, která jim dovolí měnit vzhled
stránek.

Obr. 5: Ukázka pracovního listu

Vzhledem k tomu, že potřebujeme snímat obraz jak z interaktivní tabule, tak
z monitoru počítače, využíváme k nahrávání program Camtasia Studio. Lze si v něm bez
problémů ohraničit tu část plochy, kterou budeme nahrávat. V tomto programu hotovou
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nahrávku také stříháme a upravujeme, nabízí řadu možností, jak spojovat různé části
budoucího filmu. Pokud je to nutné, můžeme upravovat rychlost, buď celého videa, nebo
jen dané části. V tomto programu také nahráváme zvukovou stopu. Lze ji snadno stříhat a
vkládat další komentáře. Výsledek je pak vyexportován ve formě flashe, v nabídce je ale
samozřejmě více možností.

Obr. 6: Ukázka střihu v Camtasia Studio
3.2

Druhý výstup

Druhým výstupem budou interaktivní webové stránky, které budou obsahovat krokovaný
postup úlohy, virtuální model a video s návodem, jak si model vytvořit v programu
SketchUp.

Obr. 7: Ukázka práce ve SketchUpu
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4 Závěr
Vzniklé materiály mají sloužit nejenom k aktivnímu využití při výuce, ale i samostatnému
procvičování probrané látky.
Zejména studenti kombinovaného studia z detašovaných pracovišť, kteří nemají
možnost okamžitých konzultací, velmi vyžadují podrobnější studijní materiály, na které
jsou už zvyklí z předmětů matematika I, II.
Od projektu si slibujeme snížení studijní neúspěšnosti studentů kombinovaného studia
z důvodů nízké časové dotace. Předpokládáme, že také dojde k rozšíření a zkvalitnění
výuky deskriptivní geometrie prostřednictvím vytvořených interaktivních pomůcek.
Snížení neúspěšnosti studentů a zejména zvýšení kvality studia je v souladu
s dlouhodobým záměrem VŠB-TU Ostrava.
Poděkování
Problematika je řešena v projektu FRVŠ 13/2015 Vytvoření multimediálních materiálů pro
předmět Deskriptivní geometrie.
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KŘIVKY V PROGRAMU GEOGEBRA
Roman Hašek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Abstrakt. Článek se věnuje vyšetřování rovinných křivek zadaných jako množiny bodů
daných vlastností v prostředí programu GeoGebra. Geometrické konstrukce použité k získání křivek a jejich rovnic odkazují k rovinným mechanismům, s jejichž pomocí lze tyto
křivky kreslit. Je ukázáno, že téma mechanického kreslení křivek, ať už s využitím konkrétních mechanismů nebo jejich modelů v dynamickém geometrickém programu, může
být uplatněno ve výuce matematiky různých úrovní.
Klíčová slova: Křivka, množina bodů dané vlastnosti, rovinný mechanismus, GeoGebra.

Curves in GeoGebra
Abstract. The paper deals with investigation of planar curves given as loci using features
of the mathematics software GeoGebra. Geometric constructions used to obtain the curves
together with their equations refer to the utilization of linkages the curves can be drawn
through which. It is shown that the topic of mechanical drawing curves, no matter the use
of existing linkages or their dynamical models created with the use of a dynamic geometry
software, can be eﬀectively utilized in the mathematics teaching at diﬀerent levels.
Key words: Curve, locus, linkage, GeoGebra.

1

Úvod

Článek vychází z plenární přednášky [13] přednesené na 7. konferenci Užití počítačů ve
výuce matematiky v Českých Budějovicích.
Cílem článku je prostřednictvím konkrétních příkladů představit program GeoGebra
[14] jako vhodný nástroj pro vyšetřování křivek a modelování jejich vzniku, který je pro
tento účel efektivně použitelný na různých úrovních matematického vzdělávání.
Křivky zde představené budou zadány jako množiny bodů daných vlastnosti, které
lze kreslit pomocí rovinných mechanismů. Mechanismem rozumíme soustavu pohyblivě
spojených pevných členů (úseček), jejichž vzájemný pohyb je těmito spojeními spřažen
tak, že vynucený pohyb jednoho členu vyvolá jednoznačné pohyby členů ostatních; bod
některého z těchto členů potom vykresluje křivku. Každá takováto
křivka je křivkou algem 
braickou, tj. lze ji zapsat rovnicí f (x, y) = 0, kde f (x, y) = i=0 nj=0 aij xi y j ; m, n ∈ N
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je mnohočlen proměnných x, y s reálnými koeﬁcienty aij . Doplňme, že křivky, které nejsou
algebraické, např. řetězovka nebo cykloida, nazýváme křivkami transcendentními.
Zaměříme se na zobrazení uvedených křivek v GeoGebře a na možnosti využití algebraického systému tohoto programu jak pro automatické odvození jejich rovnic na základě
dynamické geometrické konstrukce provedené v Nákresně, tak i pro ruční odvození postupnými kroky. Křivku zobrazíme prostřednictvím funkce MnozinaBodu, k výpočtu její
rovnice jako množiny bodů dané vlastnosti pak použijeme funkci RovniceMnozinyBodu,
za kterou se skrývají postupy automatického odvozování a dokazování geometrických
vlastností. Funkce počítačové algebry programu GeoGebra jsou založeny na jádru volně
šiřitelného systému počítačové algebry Giac [12], které je součástí instalace stávající verze
GeoGebry 5.0. Pro externí výpočty je v případě připojení k internetu využíván robustnější
systém Singular [7].

2

Rovnice křivky

Výše uvedené využití GeoGebry si budeme ilustrovat na příkladu algebraické křivky
3. stupně zvané Dioklova kisoida. Diokles, řecký matematik a geometr žijící v letech 240
př. n. l.–180 př. n. l., použil tuto křivku k řešení problému zdvojení krychle [8], [19].
Dioklova kisoida je určena kružnicí, její tečnou a bodem souměrným podle jejího středu
s bodem dotyku tečny takto: Je dána kružnice q s průměrem AB a její tečna p sestrojená
v bodě B. Z bodu A vedeme polopřímku protínající kružnici q v bodě Q a tečnu p v bodě
P. Potom bod X polopřímky, pro který platí |AX| = |P Q|, je bodem kisoidy, viz Obr. 1,
[24]. Kisoidy obecně jsou křivky určené dvěma křivkami a bodem [5]. Dioklova kisoida

Obrázek 1: Dioklova kisoida
je tak kisoidou kružnice q a přímky p vzhledem k bodu A. Nyní ji dle uvedené deﬁnice
sestrojíme v Nákresně GeoGebry, viz Obr. 2.
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Obrázek 2: Konstrukce Dioklovy kisoidy dle deﬁnice – vlevo použití stopy bodu X, vpravo
použití nástroje Množina bodů

Nejprve sestrojíme kružnici q se středem O = ( 12 , 0) procházející bodem B = [1, 0],
jejím druhým průsečíkem s osou x je bod A = (0, 0), a přímku p jako kolmici k ose x procházející bodem B. Potom na přímku p umístíme pohyblivý bod P , sestrojíme polopřímku
AP a určíme její průsečík Q s kružnicí q. Bod X, který náleží příslušné kisoidě, sestrojíme
jako průsečík polopřímky AP s kružnicí l o poloměru |P Q| se středem A (použijeme nástroj Kružnice daná středem a poloměrem, kde jako poloměr zadáme Usecka[P,Q]). Pro
prvotní ohledání tvaru hledané křivky použijeme nástroj Stopa zapnuta, který aktivujeme
pro bod X, výsledek vidíme na Obr. 2, vlevo. Numericky vypočítanou podobu křivky získáme aplikací nástroje Množina bodů, jehož vstupními údaji jsou dva body, nejprve bod
vytvářející množinu (tj. bod X), potom bod, jehož pohybem množinu vytváříme (tj. bod
P ), viz Obr. 2, vpravo. Stejného výsledku dosáhneme zadáním příkazu MnozinaBodu[X,P]
do vstupního řádku nebo v prostředí CAS.
Vedle zmíněných nástrojů pro empirické zkoumání množiny bodů dané vlastnosti je
v programu GeoGebra uživateli dostupná funkce RovniceMnozinyBodu pro automatické
odvození rovnice množiny bodů dané vlastnosti z příslušné konstrukce v Nákresně. Tuto
funkci aplikujeme na provedenou konstrukci prostřednictvím prostředí CAS (použití CAS
není nutné, funkci lze zadat i prostřednictvím vstupního řádku), výsledek vidíme na
Obr. 3. Pro úplnost zadáme nejprve funkci MnozinaBodu příkazem MnozinaBodu[X,P].
Již víme, že jejím výsledkem je numericky spočítaná křivka vyšetřované množiny, na obrázku zobrazená modrou čarou v Nákresně.
Stejným způsobem zadáme i příkaz RovniceMnozinyBodu[X,P]. Jak je patrné z prázdného výstupního pole na řádku č. 2 okna CAS na Obr. 3, nedostaneme na něj žádnou
odpověď.
Znamená to snad, že v programu GeoGebra nelze automaticky určit rovnici kisoidy? Nikoliv, tuto rovnici určit lze, musíme však použít vhodnou konstrukci. Algoritmus
symbolického odvození rovnice množiny bodů dané vlastnosti, který je skryt za funkcí
RovniceMnozinyBodu, je založený na řešení soustavy algebraických rovnic eliminací pro-
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Obrázek 3: Konstrukce Dioklovy kisoidy dle deﬁnice – automatický výpočet rovnice užitím
funkce RovniceMnozinyBodu

měnných použitím metody Gröbnerových bází. Rovnice jsou přitom odvozeny z konstrukce
úlohy v Nákresně. Z této nutnosti algebraické reprezentace geometrické konstrukce potom
pramení ony nečekané situace, v nichž jako výsledek funkce RovniceMnozinyBodu buď
nedostaneme žádnou rovnici, nebo dostaneme rovnici, která popisuje množinu složitější,
než je ta, kterou zkoumáme. Stačí třeba, abychom konstrukci provedli s použitím nástrojů
Nákresny tak, že ji nelze převést na soustavu algebraických rovnic (například je v ní skryt
nějaký numerický výpočet). Tomu lze předejít tak, že provádíme pouze konstrukce Eukleidovské, tj. konstrukce podle prvních tří Eukleidových postulátů (viz [10]): (1) Vytvořit
úsečku, která spojuje dva dané různé body. (2) Danou úsečku na jedné i druhé straně prodloužit tak daleko, jak potřebujeme. (3) Vytvořit kruh o daném středu, na jehož obvodě
leží daný bod. Tyto konstrukce, které jsou známé též jako konstrukce pomocí pravítka
(bez měřítka) a kružítka, lze vždy zapsat algebraickými rovnicemi, [6]. Ani Eukleidovská
konstrukce nám ale automaticky nezaručí správný výsledek. Určení rovnice dané množiny
bodů komplikují také takové vztahy mezi prvky konstrukce, které nelze rovnicemi reprezentovat jednoznačně. Například nelze rozlišit mezi dvěma průsečíky přímky s kružnicí.
Hledáme tedy konstrukci kisoidy, která co nejvíce splňuje uvedené požadavky. Pro
inspiraci se zaměříme na zařízení pro mechanické kreslení Dioklovy kisoidy. Použijeme
například to, které uvádí Sturm v [22] (Fig.111.n.2), viz Obr. 4. V Nákresně GeoGebry
sestrojíme dynamický model tohoto mechanismu, pro zachování návaznosti na předchozí
konstrukce oproti originálu zrcadlové převrácený, tak, aby byl hrot příslušné kisoidy v počátku soustavy souřadnic, viz Obr. 5. Nejprve sestrojíme body C = (1, 0), D = (0, 0) a
kružnici k se středem L = ( 12 , 0) a průměrem CD. Potom v bodě L sestrojíme kolmici l
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Obrázek 4: Mechanismus pro kreslení Dioklovy kisoidy, převzato z [22]. Pozn.: Prvky v levém horním rohu náleží jinému zařízení. Obrázek je výřezem ze stránky s více ilustracemi.

Obrázek 5: Konstrukce Dioklovy kisoidy dle Sturma – automatický výpočet rovnice užitím
funkce RovniceMnozinyBodu

na osu x a pohyblivě na ni umístíme bod O. Bodem O vedeme přímky e, f , první jdoucí
bodem C, druhou jdoucí bodem D. V následujícím kroku určíme průsečík E přímky e a
kružnice k. Nakonec bodem E vedeme kolmici k ose x. Její průsečík s přímkou f , bod H
je bodem Dioklovy kisoidy kružnice k a přímky x = 1 vzhledem k bodu D. Tím je model
mechanismu z Obr. 4 hotov. Pohybujeme-li bodem O, bod H opisuje Dioklovu kisoidu.
Oprávněnost tohoto tvrzení, tj. to, že bod H splňuje výše uvedenou deﬁnici této křivky,
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je zřejmá. Doplníme-li si do konstrukce v Nákresně na Obr. 5 průsečík přímky e s osou y,
říkejme mu třeba R, stačí dokázat, že |DH| = |RE| pro všechny polohy bodu O na přímce
l. Detailní provedení důkazu přenechávám čtenáři. Nás v tuto chvíli zajímá, jaká bude
reakce programu GeoGebra na zadání příkazu RovniceMnozinyBodu[H,O]. Výsledkem je
algebraická rovnice čtvrtého stupně
x4 − x3 + x2 y 2 − 2xy 2 + y 2 = 0,

(1)

kterou vidíme v druhém řádku okna CAS na Obr. 5. Z jejího graﬁckého znázornění, které
je v Nákresně provedeno červenými čarami, stejně jako z rozkladu mnohočlenu na její levé
straně, viz třetí řádek CAS, po němž se dá (1) přepsat do tvaru
(x − 1)(x3 + xy 2 − y 2) = 0,

(2)

je zřejmé, že kromě vlastní kisoidy o rovnici
x3 + xy 2 − y 2 = 0

(3)

algebraický systém programu GeoGebra mylně vyhodnotil jako řešení naší úlohy také
body přímky x − 1 = 0. Příčinou je pravděpodobně nemožnost algebraicky rozlišit mezi
dvěma průsečíky přímky e s kružnicí k. Po přepsání do rovnic se ztrácí jejich odlišnost
a algoritmus s nimi nakládá stejně. To, co v obrázku provádíme pouze s bodem E, pak
„provede i s bodem C.
Pokud si uvědomíme popsané limity počítačového odvození rovnice hledané množiny
a výslednou rovnici konfrontujeme s geometrickou podstatou problému, abychom odebrali
nežádoucí řešení (tj. nežádoucí činitele výsledného polynomu), je pro nás funkce RovniceMnozinyBodu bezesporu efektivním nástrojem pro řešení těchto úloh. Rovnici Dioklovy
kisoidy (3) jsme nakonec získali. Přesto se pokusíme najít takovou konstrukci, která by
vedla k opravdu jednoznačnému řešení daného problému.
Opět se necháme inspirovat mechanickým kreslením kisoidy. Tentokrát použijeme mechanismus, který představil Artobolevskij v [1] (str. 178, mechanismus č. 1130) a který je
též uveden na webové stránce [2]. Konstrukci, jejíž výsledek vidíme v Nákresně na Obr. 6,
zahájíme stejně jako tu předchozí. Sestrojíme body body C = (1, 0), D = (0, 0) a kružnici k se středem L = ( 12 , 0) a průměrem CD. V bodě L sestrojíme kolmici na osu x a
pohyblivě na ni umístíme bod O, kterým vedeme kolmici n na l (tj. rovnoběžku s osou
x). V bodě C sestrojíme další kolmici na osu x, označíme ji c a určíme průsečíky přímky
n s osou y a s přímkou c a v uvedeném pořadí je označíme E a F . Nakonec sestrojíme
přímku e procházející body D a F a z bodu E k ní vedeme kolmici. Její pata, kterou
označíme H, při pohybu bodu O podél l opisuje Dioklovu kisoidu kružnice k a přímky c
vzhledem k bodu D. Pro důkaz tohoto tvrzení stačí určit průsečík přímky e s kružnicí k,
nazvěme ho třeba K, a tímto bodem vést přímku z bodu C. Potom už se snadno ukáže, že
platí |DH| = |KF |. Detailní provedení tohoto geometrického důkazu opět přenechávám
čtenáři. Zde se zaměříme na automatický výpočet rovnice příslušné kisoidy. V CAS zadáme příkaz RovniceMnozinyBodu[H,O] (také jsme ho mohli zadat do vstupního řádku,
použití CAS není nutností). Jak vidíme na Obr. 6, tentokrát je výsledkem čistá algebraická
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Obrázek 6: Konstrukce Dioklovy kisoidy dle Artobolevského – automatický výpočet rovnice užitím funkce RovniceMnozinyBodu

rovnice (3) vyšetřované Dioklovy kisoidy. V souladu s poznatkem získaným z předchozí
konstrukce je to důsledek toho, že se nám tentokrát podařilo najít konstrukci množiny
bodů daných vlastností, která je Eukleidovská a zároveň neobsahuje průsečíky přímky
s kružnicí.

3

Rovinné mechanismy

Při hledání konstrukcí vhodných pro automatické odvození rovnice uvažované množiny
bodů dané vlastnosti se nám osvědčilo nechat se inspirovat zařízeními pro mechanické
kreslení křivek. Tyto rovinné mechanismy jsou v dnešní době pro výuku matematiky téměř
zapomenuty. Přitom v historii zkoumání rovinných křivek sehrály významnou úlohu, [18],
[19]. René Descartes (1596–1650) v [8] mimo jiné pojednává o křivkách vykreslovaných
rovinnými mechanismy a je zřejmé, že pokládal za samozřejmé, že všechny z dnešního
pohledu algebraické křivky se dají tímto způsobem vytvořit. Přitom důkaz tohoto tvrzení
provedl anglický matematik Kempe až v roce 1876, [15].
V roce 1877 vydal Kempe útlou popularizační knihu „How to draw a straight line;
A lecture on linkages [16], kterou lze pro srozumitelnost poskytnutého výkladu a množství ilustračních obrázků i dnes doporučit jako vhodný úvod do rovinných mechanismů.
Text vznikl sepsáním Kempeho přednášky pro učitele přírodních věd, věnované jedné
pozoruhodné kapitole z historie rovinných mechanismů: hledání mechanismu pro převod
otáčivého pohybu na pohyb přímočarý. Toto zadání nebylo rozhodně samoúčelné. Nao-
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pak, řešení bylo velice žádoucí v technické praxi. Přinášelo především zefektivnění chodu
parních strojů, také však zlepšení fungování obráběcích strojů nebo důlních těžebních
mechanismů. Přes zdánlivou triviálnost požadované funkce nebylo vůbec snadné takový
mechanismus vymyslet. Jako první předložil řešení této úlohy James Watt v roce 1784.
Jeho mechanismus (tzv. Wattův mechanismus) [25], však místo přímočarého pohybu realizuje pouze jeho aproximaci. Prvním mechanismem, který uskutečňoval skutečný přímočarý pohyb, byl až Peaucellierův–Lipkinův mechanismus [21] představený o 80 let později
v roce 1864.
Poutavým způsobem, s detailním rozborem řady mechanismů, podává příběh o hledání mechanismu pro kreslení přímky také Jiří Fiala v článku „Jak přijít úsečce na kloub
[11]. Jeho studium je vhodné absolvovat s otevřeným GeoGebraBookem [23], v němž jsou
vytvořeny opravdu vydařené dynamické modely všech v článku uvedených mechanismů.
Oba tyto materiály odhalují potenciál, jaký mají rovinné mechanismy pro výuku matematiky. Jak naznačuje Fiala v úvodu ke svému článku, nabízejí nám vnést do příslušných
pasáží matematického učiva příběh, který tam často chybí. Připomeňme jenom, že těch
příběhů spojených s mechanismy je celá řada, ne jenom ten o „hledání přímky . Se zařízeními, která mají geometrickou strukturu rovinných mechanismů, se přece setkáváme
každou chvíli, aniž bychom tomu věnovali nějakou pozornost. Přitom je snadné je s pomocí
počítače modelovat a na rozličných úrovních matematického přístupu odhalovat jejich geometrickou podstatu, a tím dávat učivu geometrie viditelný praktický smysl. Ilustrujme
si tyto myšlenky na konkrétním příkladu tzv. ellipticalu.

Obrázek 7: Princip ellipticalu

Elliptical [9], též eliptický trenažér je stacionární cvičební zařízení, jehož princip je
schematicky znázorněn na Obr. 7. Uživatel stojí (v bodech L, P , pro levou a pravou nohu,
v uvedeném pořadí) na dvou dlouhých šlapadlech (úsečky Ml Nl , Mp Np ), z nichž každé je
jedním svým koncem otočně připevněno k obvodu setrvačníku (body Nl , Np na obvodu
kruhu k), zatímco jeho druhý konec je volně posuvný ve vodorovném směru (body Ml , Mp
na ose x). Cílem je roztočit setrvačník. Cvičencovy nohy se při tom pohybují po křivce
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Obrázek 8: Křivka ellipticalu

Obrázek 9: Křivky ellipticalu pro střed a čtvrtinu úsečky Ml Nl

vypadající jako elipsa (odtud název zařízení), viz červená křivka na Obr. 7. Je to ale
elipsa? Pojďme se pokusit najít odpověď na tuto otázku.
Nejprve využijeme konstrukci na Obr. 7, kde jsou body L a P zadány příkazy do
příkazového řádku ve tvaru L = Ml + q(Nl − Ml ) a P = Mp + q(Np − Mp ) v daném pořadí,
kde hodnota proměnné q je ovládána posuvníkem. Množina je zobrazena pomocí příkazu
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MnozinaBodu[L, Nl ], jak vidíme v okně CAS na Obr. 8. Rovnici sice nedostaneme, můžeme
ale pomocí nástroje Kuželosečka daná pěti body alespoň ověřit, že zobrazená křivka není
elipsou. Tuto skutečnost nám program GeoGebra potvrdí automatickým výpočtem rovnice křivky alespoň v případě, kdy její tvořící bod sestrojíme pomocí nástroje Střed, jak
vidíme pro body ve středu a ve čtvrtině úsečky Ml Nl na Obr. 9. Jedná se o algebraickou
křivku čtvrtého stupně.
Při hledání rovnice této křivky pro obecnou polohu tvořícího bodu ale naštěstí nejsme
závislí na jejím automatickém výpočtu programem. Algebraický systém GeoGebry můžeme výhodně použít také jako prostředí pro samostatné odvození rovnice křivky, jak si
nyní ještě ukážeme. Podle Obr. 10 přiřadíme potřebným bodům M, P, R obecné souřad-

Obrázek 10: Schéma ellipticalu v soustavě souřadnic x, y
nice, poloměr kružnice k označíme r a polohu bodu R na úsečce MP zadáme dělicím
poměrem (M, P ; R) = q. Zadání úlohy je potom ekvivalentní se soustavou čtyř rovnic,
které vidíme na prvních čtyřech řádcích níže uvedeného zápisu řešení v CAS programu
GeoGebra. První dvě rovnice jsou zápisy dvou pevných vzdáleností |MS| = r a |MP | = l,
které jsou pro mechanismus charakteristické. Zbývající dvě rovnice popisují polohu bodu
R na úsečce MP a vznikly přepsáním vztahů
(M, P ; R) =

R−M
x−m
y−n
=
=
= q.
R−P
x−p
y

(4)

Tuto soustavu čtyř algebraických rovnic řešíme eliminací neznámých m, n, p. Výsledný
mnohočlen s parametrem q je bohužel natolik rozsáhlý, že z něho v zaznamenaném kódu
vidíme jenom malou část (viz řádek č. 5). Po dosazení konkrétní hodnoty za q, například
q = −3, dostaneme rovnici křivky
256 x4 + 12544 y 4 + 12800 x2 y 2 − 3104 x2 + 14560 y 2 + 4225 = 0,

(5)

která odpovídá příslušné poloze bodu R, viz Obr. 11. Tím je úloha vyřešena. Své zkoumání
můžeme uzavřít konstatováním, že výsledná křivka není elipsou. Jedná se o algebraickou
křivku čtvrtého stupně.
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Obrázek 11: Křivka ellipticalu pro (M, P ; R) = −3

4

Závěr

Článek se věnoval možnostem využití programu GeoGebra při zkoumání algebraických křivek. Zvláštní pozornost byla věnována aplikaci algebraického systému GeoGebry k automatickému výpočtu rovnice křivky z dané konstrukce. Bylo ukázáno, jaká omezení implementace této metody v programu GeoGebra má a jak je vhodné postupovat pro dosažení
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správného výsledku. Zde je nutno poznamenat, že zdokonalování schopností programu GeoGebra na poli automatického dokazování a odvozování geometrických vět je předmětem
soustavné pozornosti špičkových odborníků v tomto oboru, viz např. [3, 4]. Cílem jejich
snah je vytvořit inteligentní algebraický systém interpretující geometrické konstrukce tak,
že uvedená omezení budou redukována na minimum.
V článku bylo též poukázáno na ne příliš využitý potenciál rovinných mechanismů pro
výuku matematiky. Mohlo by se zdát, že tato zařízení či jejich modely současné školáky
uvyklé na počítače a jiné soﬁstikované hračky neosloví. Členové Katedry matematiky
Pedagogické fakulty JU však mají opačnou zkušenost. Během dvou ročníků popularizační akce Věda pro každého v Géčku v jednom českobudějovickém nákupním centru (viz
https://www.jcu.cz/o-univerzite/udalosti/veda-pro-kazdeho-v-gecku) měla katedra na svém stánku mimo řady jiných aktivit zaměřených na matematiku vystaven
pantograf, na němž si zájemci mohli zmenšovat připravené obrázky, viz Obr. 12. Zájem

Obrázek 12: Pantograf na akci Věda pro každého v Géčku, n. c. Géčko, České Budějovice,
28. 2. 2015 (foto: autor článku)

byl nečekaný. Při setkání se skutečným pantografem navíc děti začaly zcela přirozeně klást
otázky, které se dotýkaly učiva geometrie, např.: „Lze pantograf použít tak, aby zvětšoval? , „Lze pantografem vytvářet kopie stejně velké jako originál? , „Jak mohu změnit
poměr zmenšení/zvětšení? .
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LLL ALGORITMUS
Jaroslav Hora
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
Abstrakt: Všichni jsme se na vysoké škole seznamovali s Gram-Schmidtovým algoritmem
pro výpočet ortogonální báze. Ta často vyjde dost „ošklivě“, i když původní vektory měly jen
celočíselné souřadnice. LLL algoritmus ve své běžné modifikaci nachází jistou redukovanou
bázi celočíselné mřížky, je jakousi celočíselnou aproximací Gram-Schmidtova algoritmu.
Některé z mnoha aplikací tohoto algoritmu by mohly být zajímavé i z hlediska běžné
„školské“ výuky (nalézání racionálních aproximací reálných čísel).
Klíčová slova: Gram-Schmidtův ortogonalizační proces, LLL algoritmus, hledání
celočíselných relací mezi reálnými čísly.

LLL algorithm
Abstract: The Gram-Schmidt process for orthonormalising a set of vectors is familiar to
everyone who passed university mathematical studies. The orthonormal basis acquired this
way is not usually “nice” although the original vectors had integer coordinates. The LLL
algorithm in its common modification is able to produce certain reduced basis of integer
lattice, in fact it is a integer approximation of Gram-Schmidt process. Many of its applications
are quite interesting even in the ordinary school education (for example, finding rational
approximations of real numbers, etc.).
Key words Gram-Schmidt Orthogonalization, LLL Algorithm, Integer Relation
Seznámení s Gram – Schmidtovým ortogonalizačním procesem je dnes běžnou součástí
výuky lineární algebry. V jeho názvu jsou jména dvou matematiků, jejichž životopisy a
mnoho dalších materiálů lze nalézt na http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history a odtud
jsou převzaty i jejich fotografie.
Připomeňme si svá vysokoškolská studia jedním příkladem:




Příklad: Jsou dány vektory b1 = (1, 2, 3), b2 = (–4, 0, –1), b3 = (2, –3, 5). Nalezněte
ortogonální bázi jimi generovaného vektorového prostoru V.
 ∗ 
 ∗
Řešení: Položme b1 = b1 . Tedy b1 = (1, 2, 3).
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a b2 = (–4, 0, –1) + .(1, 2, 3) = (– , 1, ). Je b2 =
Je b1 = 14, µ21 =
14
2
2
2
2

1
 7
 – , 1,  .
2
 2

Jorgen Gram

Erhard Schmidt

(1850 - 1916)

(1876 - 1959)

  ∗
  ∗
 ∗
 ∗ 
 ∗
b3 .b1
b3 .b2
11
5
Dále b3 = b3 – µ31 b1 – µ32 b2 , kde µ31 =  2 = , µ32 =  2 = – . Proto
∗
∗
14
9
b1
b2
 ∗
11
5
7
1
11 35
11 5
33 5 

(1, 2, 3) – (– , 1, ) =  2 − − , − 3 − + , 5 − +  =
b3 = (2, –3, 5) –
14
9
2
2
7 9
14 18 
 14 18
253 184 
 46
,
− , −
.
63 63 
 63
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Počítání s těmi zlomky začíná být protivné, nicméně jsme získali trojici kolmých
vektorů
 ∗
 ∗  7
1   ∗  46
253 184 
b1 = (1, 2, 3), b2 =  – , 1,  , b3 =  − , −
,
 . Kontrolní výpočet v Maple
2
63 63 
 2
 63

dává totéž:
>


 46  
 7  −


−
  1  2   63  
      253  
 2 ,  1  , −

  3  1   63  
      184  
 2  


 63  

Existují zřejmě situace, kdy bychom si přáli mít vektory například jen s celočíselnými
souřadnicemi (například si představujeme mřížové body v rovině či v prostoru). T nás přivádí
k následující definici:



Podmnožina L ⊆ Rn se nazývá mřížka, pokud existuje báze b1 , …, bn vektorového
n
  n 

prostoru Rn tak, že L = ∑ Z bi = ∑ xi bi ; xi ∈ Z  .
i =1
 i =1




Vektory b1 , …, bn nazýváme bází mřížky. Zejména budeme studovat celočíselné
mřížky, tj. takové mřížky L, pro něž L ⊆ Zn.


Příklad: Báze s vektory b1 = (1, 0), b2 = (0, 1) zřejmě vytvoří celočíselnou mřížku
obsahující všechny body v rovině, mající obě celočíselné souřadnice.
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Jakou mřížku by generovala báze s vektory c1 = (19, 20), c2 = (20, 21)? Zjistíme, že
jde o báze stejné mřížky. Chtěli bychom raději báze obsahující krátké vektory a to ovšem
zároveň znamená, že by měly být navzájem „skoro kolmé“ nebo v idylickém případě snad


dokonce ortogonální, jak je tomu s vektory b1 = (1, 0), b2 = (0, 1).
 
Pro n = 2 takovou bázi umíme najít. Bázi ( b1 , b2 ) celočíselné mřížky nazveme nejkratší,

jestliže 1) b1 je nejkratší nenulový vektor z L



2) b2 je nejkratší nenulový vektor z L– b1 .
Gaussova redukce mřížky
Uvedeme algoritmus pro nalezení nejkratší báze, který je připisován K. F. Gaussovi.
 

Ale možná to uměl již Lagrange ? Je –li třeba, přeznačíme vektory b1 , b2 tak, aby b1 byl ten
kratší a poté postupujeme stejně, jako v Gram-Schmidtově eliminaci až na to, že koeficient
µ21 nahradíme nejbližším celým číslem. (Máme naději, že kratší vektor by se
pravděpodobněji hodil k „ohoblování“ vektoru delšího).
 
Vstup: báze ( b1 , b2 )mřížky L ⊆ Z2
Výstup: nejkratší báze mřížky L
1. Opakuj
 


if b1 > b2 , then vyměň vektory b1 , b2
x je nejbližší celé číslo k µ21


 
b2 b2 – x b1
až bude x = 0
 
2. Vydej ( b1 , b2 ).

  ∗
b2 .b1
=  2
∗
b1

Příklad: Najděme nejkratší bázi celočíselné mřížky dané bázovými vektory


b1 = (50, 35), b2 = (21, 14).





Řešení: Je b1 > b2 , proto přeznačíme na b1 = (21, 14), b2 = (50, 35).
Nyní µ21 =

1540
≈ 2,4, tj. x = 2.
637
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Tudíž b2 = (50, 35) – 2.(21, 14) = (8, 7). Přeznačme vektory na b1 = (8, 7), b2 = (21, 14).
Teď µ21 =

266
≈ 2,35, tj. x = 2. Máme
113


b2 = (21, 14) – 2.(8, 7) = (5, 0).



40
≈ 1,6, tj. x = 2.
Opět prohodíme vektory, tj. b1 = (5, 0), b2 = (8, 7). Nyní µ21 =
25

Je tedy b2 = (8, 7) – 2.( 5, 0) = (–2, 7). Teď již není nutno měnit pořadí vektorů a dále vyjde


x = 0, čili algoritmus končí vydáním vektorů b1 = (5, 0), b2 = (–2, 7).
A tím to hezké končí… .
Pro n > 2 již podobný algoritmus nefunguje a hledání nejkratší mřížky je krajně
obtížné, je to NP problém! Bylo nutné jít na kompromis, definovat (a umět „rychle“
najít) vhodnou dobře definovanou mřížku.
V dalším se přidržíme česky psaného a podrobného textu [3], který doporučujeme
zájemci k podrobnějšímu studiu.



Definice: Báze b1 , …, bn mřížky L ⊆ Rn se nazývá LLL-redukovaná, jestliže
1
(P1) µij ≤ pro všechna 1 ≤ j ˂ i ≤ n
2
2
2
3

(P2) bi∗ ≥  − µi2i −1  bi∗−1 pro všechna 1 ˂ i ≤ n.
4

Obě podmínky i následující algoritmus uvedli A. K. Lenstra, H. W. Lenstra a L. Lovász
v roce 1982. Jejich algoritmus dovede „rychle“ najít LLL-redukovanou bázi mřížky, která je
„dobrá“ pro aplikace. Z nich uvedeme ty, které mají bezprostřední souvislost se školskou
matematikou.
Postup algoritmu je následující: Provede se Gram-Schmidtův ortogonalizační proces,
pak se provede jeho celočíselná aproximace a dostane se nová báze, která splňuje podmínku
(P1) a v posledním kroku se testuje podmínka (P2). Pokud ta není splněna, prohodíme vektory
 
bi a bi −1 a vrátíme se na začátek.

LLL algoritmus


vstup: Báze b1 , …, bn mřížky L ⊆ Zn
výstup: LLL-redukovaná báze mřížky L
1. pomocí Gram-Schmidtova ortogonalizačního procesu spočítej vektory bi∗ , i = 1,
…, n a koeficienty µij pro všechna 1 ≤ j ˂ i ≤ n
2. for i = 2, …, n do
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for j = i – 1 , …, 1 do
x nejbližší celé číslo k µij
 

bi bi – x b j

µij µij – x
for l = 1 , …, j – 1 do µil µil – x µ jl
3. for i = 2, …, n do
2
2
3

if bi∗ ≥  − µi2i −1  bi∗−1 then
4

 
prohoď bi a bi −1
goto 1.


4. return b1 , …, bn
Dnes existuje řada efektivnějších variant tohoto algoritmu, některé nalezne čtenář např.
na Wikipedii. K dispozici je dnes již řada programů počítačové algebry, které mu umožní
experimentovat s popsaným algoritmem. Některé dovolují pracovat nikoli s celočíselnou, ale
s racionální mřížkou. (Přechod od druhé k první lze zřejmě dosáhnout vynásobením
nejmenším společným násobkem jmenovatelů).
Příklad: Pokusme se pomocí LLL algoritmu nalézt racionální aproximaci čísla
π  3.1416.


Řešení: Vezměme vektory b1 = (1, 0, 3,1416), b2 = (0, 1, 1 000) a proveďme hledání
LLL- redukované báze. Ta bude obsahovat vektor, který bude lineární kombinací těchto dvou
vektorů s celočíselnými koeficienty a, b, tj. vektor tvaru (a, b, 1 000(a pi + b). Zadáme–li
racionální aproximaci čísla π v programu Mathematica 8 např. jako 3, 1416, pak program
vydá racionální číslo:
𝐩𝐩𝐩𝐩 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑⁄𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
3927
1250

𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋[{{𝟏𝟏, 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐩𝐩𝐩𝐩}, {𝟎𝟎, 𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏}}]
{{−7,22,

44
}, {15, −47,124}}
5

Prohlédněme si první vektor. Pokud vezmeme a = – 7, b = 22, pak je podle našeho očekávání

22
je „dobrá“
7
aproximace čísla π . Z historie matematiky je známo, že tato racionální aproximace čísla π
223
223
byla známa již Archimedovi (odvodil odhady
<π<
) a je ostatně i dnes užívána na
71
71
základních školách. Uvedu ještě jeden příklad z diplomové práce, kterou jsem vedl [2].

i výraz 1000(– 7pi + 22) „nevelký“ a tedy – 7pi + 22 je „skoro nula“, neboli π 
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Příklad: Student řešil jakousi kvadratickou rovnici s celočíselnými koeficienty a
nakonec si jeden její kořen vyčíslil na papírek. Vyšlo mu 𝑥𝑥 ≐ 3,26795. Jenže původní zadání
a výpočet ztratil. Dokážeme najít koeficienty té původní kvadratické rovnice?

Řešení: Označme 𝑟𝑟 = 3,26795 přibližnou hodnotu hledaného kořene a směřujeme
k nalezení vhodných celočíselných koeficientů 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 takových, že 𝑎𝑎𝑟𝑟 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 by mělo být
�⃗1 = (1, 0, 0, 10 000𝑟𝑟 2 ), 𝑢𝑢
�⃗2 = (0, 1, 1, 10 000𝑟𝑟), 𝑢𝑢
�⃗3 =
„malé“.
Vezměme
vektory
𝑢𝑢
(0, 0, 1, 10 000) a použijme na tyto vektory LLL algoritmus. Očekáváme, že získáme vektor
ve tvaru lineární kombinace těchto tří vektorů ve tvaru 𝑎𝑎𝑢𝑢
�⃗1 + 𝑏𝑏𝑢𝑢
�⃗2 + 𝑐𝑐𝑢𝑢
�⃗3 , tj. ve tvaru
2
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, 10 000(𝑎𝑎𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐)). Čekáme zároveň, že tento vektor bude „malý“ a zejména
jeho poslední souřadnice by měla být „malá“.
V Mathematica 8 začněme racionální aproximací r:
r = 326795/10000
65359/2000
a nyní užijeme LLL algoritmus:
LatticeReduce[{{1,0,0,100000r2},{0,1,0,100000r},
{0,0,1,100000}}]
{{1,-10,22,-(1119/4000)},{-29,81,45,-(587549/4000)},
{80,-229,-106,-(3869/50)}}
Teď nám koeficienty prvního vektoru určují kvadratickou
𝑥𝑥 − 10𝑥𝑥 + 22 = 0. Snadno zjistíme, že jeden její kořen je 𝑥𝑥 = 5 − √3:
2

rovnici

Solve[x2-10x+22=0,x]

{{x→5-√3},{x→5+√3}}
a určíme si ještě přibližnou hodnotu jednoho kořene na šest platných cifer:
N[5-√𝟑𝟑,6]
3.26795
Poznamenejme ještě, že LLL algoritmus může být využit k hledání celočíselných
relací mezi reálnými čísly. To je disciplína, v níž se proslavil indický génius a matematický
samouk S. Ramanujan (1887-1920). Běžní uživatelé programů počítačové algebry mohou
kupř. s některými jeho výsledky experimentovat (volba vhodného čísla N, v předchozích dvou
příkladech bylo N = 1 000, resp. N = 10 000). Existují specializované programy na
objevování těchto závislostí, kupř. byly nalezeny pozoruhodné řady pro převrácenou hodnotu
čísla π, s jejichž pomocí bylo číslo π vypočteno na více než bilion míst. LLL algoritmus našel
podstatné využití při faktorizaci polynomů s celočíselnými koeficienty a také v teorii čísel.
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MOŽNOSTI VYUŽITIA GEOGEBRY PRI RIEŠENÍ
PRAKTICKÝCH ÚLOH
Ladislav Jaruska
Univerzita J. Selyeho
Abstrakt: Vo vyučovaní dôležitú úlohu hráva znázornenie. Matematický dynamický softvér
GeoGebra ponúka nové možnosti vizualizácie, ktoré značne môžu pomáhať žiakom pri
osvojovaní si nových pojmov aj vzťahov medzi veličinami. Pomocou softvéru žiaci majú
možnosť na experimentovanie a bádateľské učenia sa, čo podporuje riešenie úloh
z praktického života. V článku prezentujeme využitie matematického dynamického programu
GeoGebra pri riešení úlohy, ktorá sa zaoberá s fyzikálnou tematikou – Archimedov zákon.
Kľúčové slová: GeoGebra, praktická úloha, Archimedov zákon

Possibilities of using software GeoGebra GeoGebra in solving practical
tasks
Abstract: The representation-visualisation plays an important role in the teaching. Dynamic
mathematical software GeoGebra offers new visualization options that can greatly assist for
students in learning the new concepts and relationships between quantities. Using the
software pupils have possibility to make experimenting and investigative learning, which
encourages the problem solving of practical life. The paper presents mathematical and
dynamic GeoGebra for solving the problem, which deals with the physical theme Archimedes' Principle.
Key words: GeoGebra, practical task, Archimedes' Principle

Úvod
Počas vyučovania pedagógovia aj študenti sa často stretávajú praktickými úlohami,
problémami z každodenného života. Riešenie týchto úloh vyžaduje vedomosti z matematiky
a fyziky. Prostredníctvom praktických úloh prezentujeme vzťahy medzi matematikou
a ďalšími prírodovednými predmetmi. Riešením spomínaných úloh sa žiaci presvedčia
o použiteľnosti a užitočnosti matematických poznatkov v reálnom živote.
Postavenie praktických úloh
V súčasnosti sa ťažko nájde taká profesia, ktorá by nevyžadovala aspoň základné-podstatné
matematické poznatky, preto je dôležité, aby študenti opúšťali školu tak, že disponujú
stabilnými matematickými základmi.
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Pritom dôležité je aj to, aby základná a stredná škola pripravila aj také odborné vzdelávania,
ktoré vyžadujú hlbšie predošlé znalosti z matematiky.
Takisto matematika v študentoch vytvára základy schopnosti rozhodovania a logiky, preto
tento predmet zohráva dôležitú úlohu vo výchove pre život.
Naše vzdelávanie, a hlavne vyučovanie matematiky, v porovnaní so zrýchleným svetom
okolo nás má značné oneskorenie, preto medzi študentmi a školou je vnímateľná značná
medzera. Na zmenšenie tejto medzery sú vhodné praktické úlohy.
V pedagogickej praxi sa často stretávame so slovnými úlohami, ktoré vo vyučovaní
matematiky obsadia špeciálne miesto. Počas riešenia týchto úloh sa žiaci stretávajú so
situáciou z každodenného života, podľa ktorej si vytvoria model, v ktorom budú počítať,
modelujú konkrétnu situáciu, jav v jazyku matematiky. Úlohy sú sformulované pomocou
jednoduchých príbehov, ktorými potvrdzujeme žiakom, že matematické poznatky sa dajú
používať aj v reálnom živote. Výsledky potom aplikujú na danú reálnu situáciu. V prípade
praktických úloh prvoradým kritériom je, aby boli blízko k realite. Tým podporujeme rozvoj
zručností a schopností žiakov, pomocou ktorých modelujú konkrétne situácie, javy v jazyku
matematiky.
Cieľom tejto metódy je, aby sme študentov viac motivovali na rozmýšľanie a vzbudenie ich
záujmu o matematiku. Tým sa zvyšujú aj ich nároky na riešenie problémov, hľadanie chýb,
pričom počas riešenia úloh nepoužívajú menej matematiky, ako pri riešení klasických úloh.
Druhoradým cieľom je, aby sa žiaci oboznámili so zaujímavými a poučnými situáciami.
Úloha je zadaná zaujímavým príbehom, tým prezentujeme študentom aplikovateľnosť
matematických poznatkov v reálnom živote. Tým rozvíjame ich schopnosti pochopenia a
riešenia problémov, abstrakčné a logické myslenie.
Pomocou praktických úloh posilňujeme medzipredmetové vzťahy medzi matematikou,
fyzikou, chémiou a biológiou.

Možnosti využitia GeoGebry
Súčasné moderné technológie ponúkajú nové možnosti pedagógom aj študentom na
zvyšovanie efektivity výchovnovzdelávacieho procesu a možnosť pripravovania žiakov na
problémy reálneho života. Dôležitým cieľom premeny vyučovania je rozvíjanie kreatívneho
myslenia žiakov, ich zručnosti riešenia problémov a príprava žiakov na riešenie náročnejších
úloh v modernej dobe.
Prezentácia a modelovanie prírodných javov a riešenie praktických úloh podporuje posilnenie
medzipredmetových javov matematiky a fyziky. Podľa viacerých prác (Kllogjeri, 2010,
Rodriguez, 2013, Kozielska 2009) aplikovanie počítačových simulácií a súčasné vykonávanie
reálnych pokusov-experimentov pomôže študentom rozvíjať ich analytické a tvorivé
myslenie, takisto aj ich IKT -informačné kompetencie.
Vďaka novým technológiám sa sformulujú nové požiadavky – rozvoj foriem a metód
vyučovania a aplikovanie moderných technológií. Jednou takou možnosťou aplikovania
moderných technológií do vyučovania je používanie dynamického programu GeoGebra.
GeoGebra je voľne šíriteľný matematický softvér, ktorý bol vytvorený hlavne na podporu
vyučovania matematiky.
Prínosy GeoGebry pre pedagóga sú
• zvyšovanie efektivity vyučovacieho procesu,
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•
•
•
•
•
•
•
•

aktivizácia žiakov – prenesenie aktivity na žiakov,
úspora času na hodine aj doma,
okamžité znázornenie,
atraktívnejšia matematika,
príprava vlastných pomôcok,
využitie vlastných odborných vedomostí pri príprave apletov,
možnosť grafického znázornenia závislosti veličín,
modelovanie javov, experimentov.

Prínosy GeoGebry pre žiakov sú
• samostatná práca žiakov v škole aj doma,
• zbierka úloh s meniacimi sa údajmi,
• motivácia,
• zaujímavejšia hodina,
• možnosť experimentovania, objavného a bádateľského učenia sa,
• možnosť lepšieho pochopenia učiva,
• podporuje predstavenie si konkrétnych situácií a problémov,
• možnosť grafického znázornenia závislosti veličín.
Model Archimedovho zákona v GeoGebre
Pomocou GeoGebry študenti majú možnosť na lepšie pochopenie úloh s fyzikálnou
tematikou. Používaním apletov a modelov, vytvorených v softvéri, podporujeme predstavenie
si a pochopenie niektorých fyzikálnych javov študentom pomocou virtuálnych experimentov
(voľný pád, vodorovný a šikmý vrh, pohyby, kyvadlo,...) a ľahšie osvojenie si fyzikálnych
zákonov (zákon zachovania energie, premena energie, Ohmov zákon). Študenti pomocou
modelov si lepšie predstavujú súvislosti medzi fyzikálnymi veličinami. GeoGebra umožňuje
študentom pozorovať a pochopiť vzájomné závislosti niektorých fyzikálnych veličín, tým
rozvíjame funkčné myslenie študentov a tým motivujeme ich na používanie funkcií.
V našom príspevku sa zaoberáme modelovaním Archimedovho zákona. Zákon dáva odpoveď
na otázku: Kedy sa teleso potápa, vznáša sa vo vode alebo stúpa na hladinu?
Pri riešení úlohy študenti potrebujú nasledovné poznatky:
• fyzikálne veličiny a ich jednotky
• obsah, objem
• vektory
• funkcie
• ekvivalentné úpravy rovnice
• vzťah medzi fyzikálnymi veličinami
Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobia v dôsledku hydrostatického tlaku tlakové sily. Vo
vodorovnom smere sa tlakové sily navzájom rušia. V zvislom smere sa v dôsledku výšky
telesa pôsobia odlišné tlakové sily pri hornej (Fh) a spodnej časti telesa (Fs).
Vzniká hydrostatická vztlaková sila Fvz.
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V našom modely za teleso sme vybrali hranol, ktorý je umiestnený v nádobe s kvapalinou.
Pomocou posuvníka môžeme zmeniť pozíciu telesa v kvapaline, tým vlastne zmeníme aj
veľkosť síl pôsobiacich na teleso.

Obr. Modelovanie Archimedovho zákona

Sily sú znázornené pomocou vektorov, ktoré môžeme skryť alebo zobraziť. Vedľa nádoby sú
znázornené tri sily: tlaková sila na hornú podstavu Fh, tlaková sila na spodnú podstavu Fs a ich
výslednica – vztlaková sila Fvz, ktorá sa rovná rozdielu predchádzajúcich dvoch síl. Ak
pomocou posuvníka zmeníme pozíciu telesa, tak sa zmenia aj sily, tým modelujeme závislosť
výslednice síl (vztlakovej sily) od pozície telesa. Ďalším posuvníkom môžeme postupne
zobraziť odvodenie Archimedovho zákona.
Záver
Spomínaný model je zjednodušený príklad na znázornenie praktickej úlohy pomocou
GeoGebry. Na základnej a strednej škole Archimedov zákon tvorí súčasť učiva fyziky, ale
jeho grafické riešenie pomocou GeoGebry vyžaduje základné poznatky z učiva matematiky.
Podobnými praktickými úlohami, modelmi a apletmi môžeme žiakom prezentovať
požiteľnosť matematických poznatkov v reálnom živote. Samozrejme využitie softvéru
Geogebra vo výchovno-vzdelávacom procese ponúka ďalšie možnosti v prípade úloh v danej
tematike.
Použitím GeoGebry máme možnosť aktívne zapojiť študentov do procesu vzdelávania
zaujímavou formou, lepšiemu porozumeniu učiva a pozitívnejšiemu prístupu k učeniu.
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PROJEKTOVÁ VÝUKA VE FINANČNÍ
GRAMOTNOSTI
Martin Kazda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Abstrakt: Tento příspěvek mapuje a vyhodnocuje zrealizovanou výuku finanční gramotnosti
v rámci předmětu matematika na střední škole formou zpracování projektu. Tématem
projektové výuky byly „Úvěrové produkty“. K posouzení účinnosti projektové výuky byl
zvolen akční výzkum. Hlavním cílem článku je nabídnout čtenáři potřebné informace k tomu,
aby si mohl vytvořit komplexní obraz samotné realizace projektové výuky v oblasti
finančního vzdělávání a posoudit tak její efektivitu.
Klíčová slova: Finanční gramotnost, projektová výuky, akční výzkum.

Project teaching financial literacy
Abstract: This article describes and evaluates realized teaching financial literacy in
mathematics teaching at high school in the form of project elaboration. The theme of the
project teaching were "Credit Products". Action research was chosen to assess the
effectiveness of project teaching. The author offers readers the necessary information so that
he could create a complete picture of realized project teaching in the area of financial
education and so that evaluate its effectiveness.
Key words: Financial literacy, project teaching, action research.

Volba projektové výuky
Autora příspěvku motivovaly k realizaci projektové výuky zejména dvě skutečnosti. První
z nich je, že žáci nemají většinou kladný vztah k matematice a druhou je skutečnost, že
finančnímu vzdělávání žáků střední školy není dán dostatečný prostor.
Záporný vztah žáků střední školy k matematice pramení ze skutečnosti, že jí považují za vědu
odtrženou od života. Hlavním cílem výuky se stává jejich úspěch v prověrkách a při
zkouškách. Takto formálně „osvojená“ matematiky je neaplikovatelná a nerozvíjí zcela
žákovi kognitivní schopnosti a jeho mechanickou paměť. Naši středoškoláci nejsou tak
schopni použít získané poznatky v praxi. (Hejný, Kuřina, 2009).

106

Druhým motivačním prvkem byl pro autora fakt, že výuce finanční gramotnosti není dán
na škole dostatečný prostor. V rámci výzkumného šetření, které se realizovalo v roce 2013
(Kazda, 2013), se potvrdilo, že učivo je stále na většině středních škol rozděleno mezi
předměty Matematika, Základy společenských věd (občanská výchova) a Ekonomie. Žáci se
tak nemohou plně seznámit s danou problematikou.
Jedním z preventivních nástrojů v boji s narůstajícím zadlužováním domácností je finanční
vzdělávání lidí všech věkových skupin. Vycházíme tak z předpokladu, že finančně vzdělaný
spotřebitel je schopen přijímat odpovědná rozhodnutí na finančním trhu, neboť se dobře
orientuje v rozvíjející se oblasti finančních produktů a služeb. Tento fakt se opětovně odráží
ve zjištění některých průzkumů. České domácnosti už se spíše zadlužují díky hypotékám.
Ekonomové to připisují také většímu zájmu o finanční gramotnost (CT24, 19. 2. 2015).
Finanční vzdělávání vede občana k přijetí odpovědnosti za finanční zajištění sebe
i své rodiny. Finanční vzdělávání je tedy důležité pro naši společnost a rozvoj české
ekonomiky.
Tento příspěvek navrhuje a ověřuje jednu z možných podob realizace výuky finanční
gramotnosti na středních školách různého typu formou zpracování projektu. Výuka vychází
z požadavků, koncipovaných v dokumentu „Standardy finanční gramotnosti“ (NÚV, 2012),
které vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro střední vzdělávání
a z metodických doporučení Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (Hesová, 2012).
Při samotné realizaci projektu je u žáků kladen důraz na jejich myšlení a řešení problémů.
Žáci ve výuce pracují samostatně nebo ve skupinách. Není opomenut ani fakt, že ve světě
financí mají velké uplatnění informační a komunikační technologie, proto jsou i tyto
prostředky zařazeny do výuky (Finanční gramotnost ve výuce, 2011).
Projekt byl ověřován na škole, kde finanční gramotnost není realizována v rámci
samostatného předmětu. Jedná se tak o možnou alternativu, pomocí které lze žákům
požadované učivo zprostředkovat.
Dříve než se čtenář seznámí s konceptem a s cíli zrealizované projektové výuky, bude
seznámen s metodikou výzkumné metody, jejímž záměrem bylo posoudit její účinnost
a poskytnout tak účastníkům výzkumu zpětnou vazbu.

Výzkumný nástroj k zhodnocení projektové výuky
Pro zhodnocení efektivity zrealizované projektové výuky autor zvolil akční výzkum, který je
pro tyto účely doporučován.
Akční výzkum ve školním prostředí není jen o pouhém sběru dat. Jeho účelem je jednak
poskytnout výzkumníkovi, v našem případě učiteli, kritický pohled na realizaci zvolené
výukové metody, možnost pozorování změn, které se u některých přímých aktérů výzkumu
objeví, a na závěr i dostatek dat pro zhodnocení výuky (Janík, 2004).
Tento ucelený a detailní obraz výuky poskytne učiteli, jeho žákům a případně škole, zpětnou
reflexi. Aktéři tak mohou dospět k opatřením, která se mohou stát návodem pro efektivnější
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výuku vybrané problematiky. Zároveň díky zvoleným metodám může dojít ke změně postojů
a hodnot aktérů, které mohou přispět k jejich kognitivnímu a osobnostnímu rozvoji.
Proces akčního výzkumu lze rozčlenit do několika fázích (ŠEĎOVÁ, 2007).
V první fázi byl vytyčen výzkumný cíl:
•

Vyhodnocení účinnosti projektové výuky při seznamování středoškolských žáků
s problematikou úvěrových produktů.

Stanovený výzkumný cíl byl transformován do následujících výzkumných otázek:
•

Jak reflektují aktéři (učitel i žáci) realizovanou projektovou výuku?

•

Jaké změny by bylo potřebné v projektové výuce uskutečnit?

•

Jaké posuny v osobnostním i kognitivním rozvoji se u aktérů zaznamenaly?

V další fázi výzkumu byl sestaven plán a započalo se sběrem dat. Poslední fází výzkumu je
samotná analýza a intepretace získaných dat, na základě níž byla vypracována závěrečná
zpráva projektové výuky.
K analýze a k vyhodnocení projektové výuky posloužily didaktické testy žáků, deníky
jednotlivých týmů a zadavatele, závěrečné výstupy žáků a jejich dotazník a v neposlední řadě
i autorovo pozorování. Díky spirálovité povaze akčního výzkumu tato fáze probíhala již
v průběhu fázích předchozích. Zároveň bylo vzato v úvahu další kritérium výzkumu, kterým
je, aby se na analýze dat podíleli všichni účastnící výzkumu.
V závěrečné zprávě byla navržena opatření, která by přispěla k vylepšení zrealizované
projektové výuky, tak aby byla přínosná nejen pro aktéry samotného výzkumu, ale
i pro samotného čtenáře.
V neposlední řadě je samozřejmě i samotná otázka etiky výzkumu. Všichni účastníci
výzkumu se dohodli, že v závěrečné zprávě nebudou zmiňována jejich jména, zároveň ani
jméno školy, ve které byl výzkum realizován.

Projektová výuka
Byl zvolen následující metodický postup:
• Stanovení cíle.
• Vytvoření plánu řešení.
• Realizace plánu.
• Vyhodnocení uskutečněného projektu.
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Stanovení cíle projektu
Hlavní cílem projektu „Úvěrové produkty“ je umožnit žákům, aby se lépe seznámili s danou
problematikou. Zároveň je cílem, aby žák dokázal posoudit výhodnost nabízeného úvěrového
produktu pro zakoupení jím zamýšlené věci. S tím je spjato i žákovo uvažování o důsledcích
osobního rozhodnutí na současný a budoucí příjem a případném zbytečném zadlužení.
Získané poznatky, týkající se úvěrových produktů, žák aplikuje do svého osobního
a rodinného života. Může tak být nápomocen svým rodičům v řešení rodinného rozpočtu.
Žák se tak naučí porovnat nabídky půjček od bankovních a nebankovních institucích a dokáže
vybrat pro něj v dané situaci tu nejvýhodnější. Zároveň si je však vědom rizik spojených
s úvěrem. Osvojuje si základní pojmy spojených s úvěrovou problematikou. Ty následně
aktivně používá při identifikaci nabídek společností prostřednictvím reklamy v médiích,
inzerátů, případně přímo na pobočce. Učí se rozpoznat varovné signály nebezpečných půjček.
Získané informace si dovede ověřit pomocí důvěryhodných zdrojů.
Vytvoření plánu řešení
Uvedený projekt je realizován formou dlouhodobého projektu rozfázovaného do jednotlivých
etap v rozsahu dvou měsíců. Časové délky jednotlivých etap projektové výuky odpovídaly
jejich náročnosti.
Žáci na realizaci projektové výuky pracují optimálně ve skupinách. Vzhledem ke skutečnosti,
že se s vymezeným tématem projektové výuky nesetkali během studia žáci žádného ročníku,
budou do výuky zařazeni všichni žáci 1. a 2. ročníku střední školy, ve které zadavatel učí.
Celkem se jedná o 49 žáků. Žákům je daná možnost vytvářet skupiny napříč ročníky.
Žákům, dříve než se seznámí se zadáním práce, bude zadán didaktický test. Didaktický test
(Obrázek č. 1) obsahuje otevřené otázky týkajících se problematiky úvěrových produktů.
Účelem zadání testu je zjištění vstupních znalostí žáků z problematiky úvěrových produktů.

Obrázek č. 1: Didaktický test
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V úvodní hodině se žáci seznámí s projektem, jeho zadáním a cílem. Žáci dostanou za úkol
nalézt co nejvýhodnější půjčku, která jim zajistí finanční prostředky pro nákup jimi
vybraného produktu (zboží či služba).
Dále budou ve stručnosti seznámeni s problematikou úvěrových produktů. Tyto prvotní
informace jim pomohou k rychlému zorientování zejména v prvních fázích projektové výuky.
Následně proběhne samotná realizace projektové výuky v rozsahu jednoho měsíce. Žáci si
sami rozvrhnou čas své práce na projektu, a to vzhledem ke svých povinnostem a zálibám.
Samotná práce je uskutečňována jednak ve škole, tak i mimo školu.
Ve škole se zejména plánují realizovat konzultace se zadavatelem projektu a ostatními učiteli
mimo vyučovací hodiny. Žáci mají možnost využívat učebnu výpočetní techniky.
I přestože se jedná o samostatnou práci žáků s velmi omezeným zásahem učitele, jsou žákům
zadány jednotlivé úkoly, které jim mají pomoci s organizací práce.
Každý tým si založí „Deník práce na projektu“ na disku v Google drive ve složce „Úvěrové
produkty“ s názvem jejich týmu. Tento dokument sdílí se zadavatelem projektu, který tak
může průběžně sledovat jejich práci na projektu. Deník rovněž poslouží k zmapování činností
jednotlivých týmů.
Žáci dle prvotních požadavků zde uvádí veškeré činnosti spokojené s projektem (rozdělení
činností mezi členy týmu, způsob získávání informací, samotná práce, nápady a náměty,
nezdary, překvapení, překážky, …).
Podobný deník si vede i učitel v roli zadavatele. Tento deník zadavatele slouží k monitoringu
práce jednotlivých týmů (zaznamenání dotazů žáků, konzultací, vyvstalých problémů
a komplikací, …).
Žáci se v rámci týmu domluví na spotřebním produktu o vyšší ceně, který budou zamýšlet
zakoupit. Zjistí si potřebné informaci k nákupu jimi vybraného produktu (způsob udání ceny
obchodníkem, možnosti zaplacení, doprava, …). Získané informace přehledně zpracují a
zašlou ke schválení zadavateli.
Po schválení produktu provedou průzkum trhu nabídek úvěrů. Žáci se seznámí s jednotlivými
nabídkami různý typů úvěrů bankovních a nebankovních institucí. Zjistí si potřebné údaje
k jejich porovnání. Na základě získaných dat si vytyčí kritéria, která jim poslouží k porovnání
jednotlivých nabídek. Ta následně zapíšou do svého deníku. Dále si pak ověří jejich
věrohodnost (matematické výpočty, možná návštěva pobočky, …). Tyto ověřené poznatky
uvedou v přehledném zpracování ve svém deníku.
Žáci v rámci svého týmu porovnají jednotlivé nabídky úvěrů podle jejich vytyčených kritérií.
Posoudí jejich výhody a nevýhody. Pokud při procesu zvažování naleznou další kritérium
porovnání, uvedli ho v zápisu v deníku.
Poslední etapou praktické práce žaky je výběr nejvýhodnějšího úvěru. Na základě porovnání
výhodnosti a nevýhodnosti jednotlivých nabídek úvěrů si jednotlivé týmy vyberou dle svých
předem stanovených kritérií tu nejvýhodnější nabídku půjčky. Svoji volbu řádně zdůvodní.
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Žáci následně v rámci týmu vypracují očekávaný výstup. Výstupem jednotlivých týmu je
podrobná přehledná zpráva, která obsahuje tyto části:
•

Úvod – seznámení se zadáním a cílem projektu.

•

Teoretická část – uvedení zjištěných jednotlivých typů úvěrů bankovních
a nebankovních institucí a kritériích potřebných k jejich efektivnímu porovnání.

•

Praktická část – popis způsobu realizace projektu.

•

Závěr – řádné zdůvodnění výběru nejvýhodnější půjčky.

•

Použitá literatura – citace.

•

Prezentace týmové práce.

Žáci zakončí projektové výuky prezentací svého projektu a následnou společnou diskuzí
nad problematikou
úvěrových
produktů.
Následně
jim
bude
v jedné
z následujících vyučovacích hodin zadán stejný didaktický test jako na začátku projektové
výuky a budou požádáni o vyplnění online dotazníku vztahující se k zadání a k realizaci
projektové výuky prostřednictvím online systému Bakaláři 1.
Po ukončení projektové výuky bude žákům poskytnuta zpětná vazba v rámci hodnocení jejich
práce na projektové výuce.
Realizace plánu
Průběhy jednotlivých etap projektové výuky jsou popsány na základě informací získaných
pozorováním, z rozhovorů a deníků žáků i deníku zadavatele.
Dříve než se žáci seznámili s projektem, byl jim zadán didaktický test s deseti otázkami, jehož
cílem bylo zjistit, s jakými znalostmi žáci disponují. Většina žáků vůbec neznala základní
pojmy týkající se úvěrových produktů. Někteří uváděli, že se s některými pojmy setkali díky
reklamám v médiích, ale nedokážou je vysvětlit. Mnozí poukázali na potřebnost znalosti
těchto informací, neboť jsou si vědomi, že je jistě v budoucnu budou potřebovat. Zároveň se
v jedné třídě spontánně spustila menší diskuze nad potřebnými a nepotřebnými znalostmi,
které se dozvídají ve škole. Výstižně to vyjádřil jeden žák: „Vím, kolik brv má nějaký prvok,
ale netuším to je RPSN. A je to číslo, se kterým se stále setkávám.“ Didaktický test se tak stal
i motivačním prvkem projektu. Někteří žáci se již v této fázi dožadovali správných odpovědí.
Ty jim však v této fázi nebyly poskytnuty se záměrem, aby si potřebné informace získali
prostřednictvím své práce na projektu, neboť samotný trh s úvěrovými produkty se neustále
mění.

1

Program pro školní administrativu. Dostupný z http://www.bakalari.cz/uvod.aspx
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V úvodní hodině byli žáci seznámeni se zadáním, harmonogramem a částečné i s cílem
projektové výuky. Záměrně otázka cíle výuky byly ponechána otevřena. Cíl výuky byl
stanoven až v rámci společné diskuze v samotném jejím závěru.
Následně byl společně sestaven stručný přehled dostupných úvěrových produktů. Žáci měli
většinou ponětí o existenci těchto produktů, díky reklamám v médiích a zkušenostem
z rodinného prostředí, avšak měli problém tyto produkty pojmenovat a plně charakterizovat.
Masová reklama v médiích, zejména využívající jimi často navštěvované webové stránky,
a i ve školách v podobě nabídky studentských půjček, se jistě podílí na jejich částečné
znalosti. Avšak díky skutečnosti, že nedokáží tyto produkty plně charakterizovat, nebyli si
vědomi jejich skrytých potenciálních nebezpečí. Bylo proto vhodné jim ukázat i některá data,
týkající se ekonomických a sociálních problémů spojených s těmito riziky.
Následně byly projektová výuka zahájena. Žáci postupovali dle předloženého harmonogramu.
Nejdříve se domlouvali na sestavení jednotlivých řešitelských týmů. Nakonec sestavili 21
týmů, z toho 3 týmy ve čtveřicích, 7 týmů ve trojicích, 5 týmů ve dvojicích a 6 žáků
pracovalo samostatně. Jedna dvojice byla utvořena ze žáků rozdílných ročníků.
Ostatní preferovali raději práci v třídních týmech. Zejména je k tomu vedlo to, že se lépe
znali a mohli lépe komunikovat a využívat pro vzájemnou komunikaci efektivně přestávky a
volné hodiny. Žáci, kteří pracovali samostatně, uváděli, že se jednak neshodli na vybraném
produktu týmu, nevyhovovala jim komunikace v rámci týmu a u jedné žákyně to byly
důvodem časté absence. Dva žáci v rozhovoru přiznali, že preferují samostatnou práci, neboť
chtějí dosáhnout dobrého hodnocení. Z 21 týmů pouze 3 týmy (1 čtveřice, 1 trojice,
1 samostatný řešitel, který se i moc neangažuje ve skupinových pracích při výuce) práce
neodevzdali v požadovaném čase.
Takto utvořené týmy si založili na disku Google drive požadovaný deník (Obrázek č. 2), který
následně nasdíleli se zadavatelem. Pro většinu to nebyl problém, neboť škola s touto aplikací
pracuje v rámci sdílených výukových materiálů. Deníky zprvu všichni použili ke schválení
koupě zamýšleného produktu. Následně je moc týmy nevyužívaly.
Více je využívali samostatní řešitelé. Žáci se spíše domlouvali ve škole nebo s využitím
některého komunikačního nástroje sociálních sítích. Bylo proto nutné přijmout opatření, aby
aspoň část řešených problémů do svého deníku překopírovali.
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Obrázek č. 2: Ukázka z deníku žáka

Žáci se až na jednu rozepři se velmi rychle shodli na hypotetické koupi spotřebního produktu.
Nejčastěji se jednalo o auto a špičkový televizor, a to konkrétně ve 4 případech. Dále
zamýšleli koupi mobilního telefonu, závodního koně, bytu a jeho vybavení, případně
samotnou rekonstrukci bytu. Objevil se i záměr koupě prutu zlata. Ve většině případů si
všimli, že se většina cen je uvedena bez DPH. Nejedná se však o velké překvapení, neboť
využívali zejména nabídky eshopů. Dva týmy uvedly, že si konečnou cenu přepočítaly. Je
vítané, že žáci dávali přednost prodejcům s větší důvěryhodností. Jedna skupina dokonce
navštívila autoprodejnu. Někteří žáci při rozhovorech uváděli, že někdo z jejich blízkým
přišel o nemalé peníze díky nedůvěryhodnému prodejci.

Obrázek č. 3: Ukázka zamýšleného produktu

Po schválení zamýšlené koupě produktu začali s průzkumem trhu nabídek úvěrů. Informace
všichni vyhledávali pomocí internetu. Pět týmů rovněž přímo navštívilo pobočku instituce.
Jeden tým poukázal na skutečnost, že pokud uvedli, že jsou nezletilí, tak se s nimi poradce
nechtěl dále bavit. Další tým však rovnou poradci prozradil účel návštěvy. Byli následně
zaskočeni velmi přátelským přivítáním a další konverzací s poradcem. Situaci hodnotili velmi
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kladně a dokonce se přístup prodejce stal jedním z klíčových faktorů posouzení výhodnosti
půjčky. Dva týmy uvedly, že volaly na zákaznickou linku. Získané informace jim byly těžko
srozumitelné. Některé si proto žáci dále zjišťovali. A to jednak pomocí internetu, tak
i konzultací nebo se obraceli i na rodinného příslušníka a kamaráda. Není překvapující, že
začali zprvu u známých bank. S nebankovními institucemi pracovali v malé míře. Často jako
důvody uváděli vyšší úrokové sazby, nedůvěru, a to zejména díky článkům, které na internetu
zaregistrovali, a také nedobré zkušenosti svých známých. Lze tedy usoudit, že žáci reflektují
nalezené informace, zejména ty, které jsou negativní. Člověk je přece jenom více motivován
vyhnout se ztrátám než dosáhnout zisků. Špatné informace jsou tak pečlivěji zpracovány
než dobré. Proto negativní slova přitáhnou pozornost rychleji než pozitivní slova
(Kahneman, 2011).
Žáci si měli za úkol si vytyčit údaje k porovnání jimi nalezených úvěrů. Ve velké míře použili
ty nejčastější, se kterými se setkali na webových stránkách finančních institucích, jako je výše
úrokové sazby, RPSN, výše splátky a celková cena úvěru. Aby zjistili některé údaje, museli
využit online kalkulaček daných institucích. V malé míře si však všímali dalších poplatků
a možnosti pojištění. Ty se posléze objevily až při závěrečném porovnání. Jeden tým, který
navštívil pobočku, uvedl, že k získání akčního úvěru je nezbytností uzavření pojištění. Žáci si
tak ověřili skutečnost, že informace, které získají na webových stránkách, nejsou plně
dostačující. Dva týmy uvedly, že si úvěry kontrolovaly pomocí jiné online kalkulačky.
Mezi nejčastější úvěry, se kterými žáci dále pracovali, patřily zejména spotřebitelský úvěr
a splátkový prodej. Ve dvou případech nepřekvapí, že pracovali i s leasingem. S možností
hypotečního úvěru pracoval jen jeden tým. Některé týmy poukazovaly i překvapující fakt, že
pro vyřízení půjčky, zejména u bankovních společností, musí dokládat mnoho informací.
Jednoznačným kritériem pro výběr půjčky se stal ukazatel RPSN. Většina týmů si musela
význam RPSN dohledat. Někteří žáci i tak přišli na konzultaci se mnou, aby správně tomuto
ukazateli porozuměli. Dalšími kritérii byla výše úrokové sazby, výše měsíční splátky a
celková částka zaplacená za úvěr.
Jak již byl řečeno, tak poplatky a případná pojištění spojená s úvěry se do kritérií posouzení
výhodnosti úvěrů dostaly až při závěrečném posouzení. Některé týmy uvedly, že to bylo
po diskuzi s jedním týmem, který s tímto faktem přišel. Dále je třeba poznamenat, že na
skryté poplatky byli upozorněny i v úvodní hodině a při konzultacích.
Většina žáků volila přehledné zpracování formou tabulek, ve kterých mohli snadněji
porovnávat jednotlivé číselné údaje. Některé týmy využily, soudě dle publikovaných tabulek
v jejich závěrečné zprávě (Obrázek č. 4), některého z dostupných srovnávajících webových
portálů. Je však třeba podotknout, že se v hodnocení výhodnosti úvěru zaměřovaly pouze
na získané číselné údaje.
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Instituce

výše
úvěru
v Kč

doba
splatnosti

Raiffeisenbank

35 000

Airbank

měsíční
splátka

úroková
sazba

RPSN

celková
částka
v Kč

cena
úroku
v Kč

24 měsíců 1696 Kč

14,9 %

16 %

40 704

5 704

35 000

24 měsíců 1690 Kč

14,9 %

15,97
%

40 558

5 588

Česká
spořitelna

35 000

24 měsíců 1784 Kč

19,9 %

24,44
%

43 164

8 164

GE Money

35 000

24 měsíců 2169 Kč

12,6 %

21,4 %

52 072

17 072

Cetelem

35 000

24 měsíců 1762 Kč

18,86 %

20,58
%

42 288

7 288

Obrázek č. 4: Ukázka žákovy tabulky publikované v jeho závěrečné práci

Není překvapující, že jednoznačně se většina týmů shodla, že nejvýhodnější úvěrem je
bankovní půjčka. Je třeba poznamenat, že některé týmy, zejména v souvislosti s náklady
na úvěr, podotkly, že se jedná o velmi „drahé“ peníze. Což je závažné zjištění. Tento fakt se
promítl nadále i do společné diskuze a závěrečného didaktického testu.
Posledním požadavkem projektu bylo, aby týmy vypracovaly závěrečnou práci podle předem
stanovených kritériích. Tuto práci neodevzdaly celkem 3 týmy. Velmi dobré práce odevzdaly
4 týmy. U ostatní týmů byl nejčastějším důvodem k horšímu hodnocení velmi slabý závěr,
ve kterém měly řádně zdůvodnit jejich výběr nejvýhodnější půjčky. Tento fakt poukazuje
na malé schopnosti a dovednosti žáků nalézt správné argumenty pro svá rozhodnutí.
Propojit získané číselné údaje s dalšími aspekty, jakými by mohly být například finanční
situace dlužníka nebo ohled na jeho budoucnost. Žáci v nich nehledali hlubší praktické
aspekty, což koresponduje s myšlenkou neefektivní formální výuky matematiky.

Obrázek č. 5: Ukázka závěru
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Při porovnání úrovně zpracování jednotlivých závěrečných prací dle pravidel stanovených
v úvodní části článku bylo zjištěno, že závěrečné práce žáků druhého ročníků jsou daleko lépe
zpracovány než práce žáků prvního ročníku. Na základě rozhovorů se žáky prvních ročníků
lze usoudit, že o existenci stylistických a typografických pravidel nemají skoro žádné ponětí.
Díky projektu se s nimi většina setkala poprvé. Žáci druhého ročníků pravidla již znali. A to
i díky dvěma předchozím laboratorním pracím z fyziky, při kterých své výstupní protokoly
zpracovávali právě s pomocí těchto pravidel.
Projekt byl zakončen prezentací jedné ze zdařilých prací a společnou diskuzí. Sama diskuze
přinesla mnoho zajímavých poznatků. Sdělovali si získané zkušenosti. Vzhledem k velmi
překvapujícímu rychlému průběhu diskuze, nebylo možné si poznamenat všechny náměty,
poznatky a připomínky žáků. Proto byli žáci na závěr požádáni, aby poskytli zpětnou vazbu
pomocí online ankety prostřednictvím online systému Bakaláři, které je věnována samostatná
kapitola.

Analýza didaktických testů
Didaktický test (zadání v příloze článku) byl žákům zadán na začátku a na konci projektové
výuky. Žáci dopředu o jeho zadání nevěděli. Test se skládal z 10 otázek zaměřených
na základní znalosti o úvěrových produktech stanovených v dokumentu „Standardy finanční
gramotnosti“ (NÚV, 2012). Test byl tvořen 8 otevřenými otázkami a 2 otázkami s možností
výběru a jeho zdůvodnění. Na základě porovnání výsledku obou testů u jednotlivých žáků se
posuzovalo, zda žáci získali nové znalosti.
Jak již bylo zmíněno, zadání didaktického testu za začátku projektové výuky motivovalo žáky
k získání potřebných znalostí o úvěrových produktech. Je třeba poznamenat, že 3 žáci uvedli
při rozhovorech, že se již s výukou finanční gramotnosti na základní škole setkali. Konkrétně
se jednalo o předmět matematika v deváté třídě. Jejich výsledky v prvním didaktickém testu
to potvrdily. Dokázali definovat RPSN, ale neuměli význam tohoto ukazatele vysvětlit, a to
ani v případě, kdy měli jeho číselnou hodnotu porovnat s výší roční úrokové sazby.
S úrokovou sazbou se setkali pouze v příkladech na procenta, avšak nerozlišovali roční
úrokové sazby s odlišnou frekvencí připisování úroků. Většina uvedla, že s nimi nikdo
nehovořil o půjčkách a jejich skrytých nebezpečí. Uváděli, že zaslechli útržkovité informace
od známých, rodinných příslušníků a některé zaregistrovali v médiích.
V didaktických testech zadaných na začátku projektové výuky (ozn. „Před“) se u většiny žáků
v mnoha odpovědí objevily výrazy typu: nevím, nerozumím, neznám ten pojem. Pokud však
porovnáme četnosti těchto typů odpovědí s testem zadaném na konci projektové výuky
(ozn. „Po“), zjistíme, že jich razantně ubylo (Graf č. 1).
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Četnost

Počet odpovědí (nevim, nerozumím, odpověď neuvedena)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37

35

36

36

31

30

28

22

22

22

12

11

7

1

4

2

3

3

3
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3

1
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2
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2
9

10

Číslo otázky
Před
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Graf č. 1
Dalším dokladem slabé informovanosti žáků o úvěrových produktech mohou být i odpovědi
na otázku č. 3: „Uveď příklady poplatků, kterou jsou obvykle spojené se spotřebitelským
úvěrem.“ Není překvapující, že se mezi odpověďmi objevil i: „poplatek za poplatek“, známý
z reklam nejmenované bankovní společnosti, nebo dokonce někteří žáci uvedli i zdravotnické
poplatky, tolik diskutované v době zadání testu. Mnozí však dokázali objasnit splátkový
prodej (otázka č. 6: „Co si představuješ pod splátkovým prodejem?“), se kterým se v nějaké
podobě, zejména v rodinném prostředí, setkali. Zde byl zaznamenán nejnižším počet
sledovaných odpovědí v grafu č. 1.
Pokud porovnáme četnosti všech správných uvedených odpovědí u žáků v obou testech (Graf
č. 2), došli jsme ke zjištění, že četnosti odpovědí na jednotlivé otázky testu zadaného po
ukončení projektové výuky jsou daleko vyšší. Žáci tak nalézali více správných odpovědí
na jednotlivé otázky.
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8b

19
5
9

29

10

Před
Po

Přibylo tak více žáků s vícečetnějšími odpověďmi na otevřené otázky v zadaném testu. Což
dokládá graf č. 3:

Počet žáků s vícečetnějšími odpovědmi
Počet žáků
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24
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4

1
1

22
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4
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4
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19
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8

3
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Po

10

Číslo otázky

Graf č. 3
Na základě porovnání deníků a závěrečných zpráv jednotlivých týmů s testy jejich řešitelů
bylo zjištěno, že převážná část odpovědí korespondovala s informacemi, se kterými pracovali
v průběhu projektu.
U žáků, jejichž týmy závěrečnou práci neodevzdali, nebyl takový nárůst správných odpovědí
zaznamenán (Graf č. 4). Z toho lze usoudit, že žáci, kteří na závěrečné práci projektu
pracovali, tedy museli provést syntézu a analýzu informací, si jich tak více zapamatovali.

Průměrná četnost
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Číslo otázky

Graf č. 4
S tím i koresponduje otázka týkající se hypotéky (otázka č. 9: „Jmenuj podobnosti a rozdíly
mezi klasickou a americkou hypotékou.“), se kterou se většina žáků vzhledem k vybraným
produktům neseznámila. Pouze dva týmy, které zamýšlely koupi bytu či jeho rekonstrukci,
ve své práci zvažovaly pouze klasický hypoteční úvěr. S podmínkami americké hypotéky se
tedy neseznámil žádný z týmů. Tato otázka se tak stala jedinou, u které nebyl zaznamenán
zvýšený nárůst správných odpovědí (Grafy č. 1 a 2.).
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Evaluace žáka
Online dotazník (Obrázek č. 6) vztahující se k zadání a k realizaci projektu byl žákům zadán
prostřednictvím online systému Bakaláři, tak aby jej mohli vyplnit nerušeně sami.

Obrázek č. 6: Evaluační dotazník žáka

Žáci odpovídali na 6 otázek, které směřovaly přímo k projektové výuce. A to konkrétně ke
srozumitelnosti jejího zadání, ke stylu vyžadované práce a k jejímu případnému vylepšení.
Účelem poslední otázky bylo poskytnutí zpětné vazby, zda se žáci ztotožňují s vytyčeným
cílem výuky.
Na základě převažujícího počtu odpovědí žáků na první a druhou anketní otázku, lze
konstatovat, že pro většinu žáků bylo zadání projektové výuky srozumitelné. Např. jeden žák
napsal: „Mně zadání dané projektové výuky absolutně vyhovovalo, všechny požadavky byly
rozepsány až skoro do detailů, byly také vyjmenovány jednotlivé kroky a doporučený postup
práce na projektu. Deník byl také zajímavým zpestřením, doposud pro seminární, projektové
či laboratorní práce neznámým, určitě ale nápadité rozšíření možností podrobné práce
na projektu. Nemám tudíž žádné výčitky ani návrhy na zlepšení.“
Jistě k tomu pomohla úvodní hodina, v rámci které se žáci seznámili se zadáním,
s harmonogramem a s požadavky na hodnocení. Některé body byly na základě společné
diskuze aktérů poupraveny.
Někteří žáci navrhovali, aby se projektové výuce věnovalo více vyučovacích hodin během její
samotné realizace, a to nejen ve vyhrazených konzultačních hodinách: „Aspoň jedna
vyučovací hodina ve škole, kdy bychom mohli na projektu pracovat (uprostřed) abychom se
popřípadě doptali a nemuseli vše dělat doma.“
Ukázalo se tak, že by jistě bylo vhodné, například po určité etapě v pevně vymezeném datu
vyhradit jednu vyučovací hodinu ke společné diskuzi, při které by se shrnuly doposud zjištěné
informace, a nastínil se průběh další etapy. Žáci by tak měli více příležitostí se vzájemně
obohacovat díky získaným zkušenostem a informacím.
Další anketní otázka směrovala k reflexi skupinové práci. Zde již jsem zaznamenal
připomínky, které budu dokladovat konkrétními odpověďmi žáků.
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Vhodné shrnutí nabízí odpověď jednoho z nich: „Co se skupinových prací týče, hlavním
kritériem hodnocení jsou vždy lidé v týmu. Jestliže jsou pracovití a celkově kooperativní,
práce v týmu je většinou skvělá a efektivní, pokud jsou členové týmu ovšem neochotní se na
projektu podílet se stoprocentním nasazením, ve výsledku se to projeví a celková práce v týmu
poté zaostává. V tomto konkrétním případě šla práce od ruky, i když jsme začali na projektu
opravdu pracovat pouze dva týdny před odevzdáním. Co jsem zaznamenal jako problém, bylo,
že kvůli rozdělení práce mezi více členů týmu, a tudíž každý z členů pracoval na dané části
tématu podrobněji, ostatní poté na sto procent nerozuměli té části práce, na které pracoval
jiný člen týmu. Možná to ale bylo pouze způsobeno, v našem případě, nedostatkem času,“
která koresponduje i s odpovědí jiného žáka: „Nelíbilo se mi, že na práci dělat ve skupině
přinášelo zmatek a nevědomost o vypracovaném materiálu dalších členů skupiny, líbilo se mi
celkově vidění konečné snahy spolupracujících na projektu.“ Uvedené odpovědi opět
dokladují, že by byly jistě přínosné společné diskuze po určitých etapách výuky, ve kterých
by žáci mohli lépe organizovat spolupráci. Dále je třeba ještě poznamenat, že žáci se s takto
pojatým stylem výuky setkali až na výjimky poprvé.
Pátá anketní otázku byla zadána úmyslně velice otevřeně. Žáci měli jmenovat problémy,
s nimiž se během práce na projektu setkali. Někteří opět zmínili komunikaci se zástupci
institucí, zejména pokud uvedli, že jsou nezletilí: „Mnoho bank etc. nechce s lidmi pod 18 let
moc mluvit o úvěrech etc.“ Překvapivě malý počet žáků se přiznal k problémům spojeným
s jejich samotnou prací.
Objevila se zmínka o potížích s porozuměním odborným textům: „Největší problémy byly
určitě s kompletním porozuměním daných definicí a pojmů, jejich spojitostí se všemi
ostatními, odvozování "vzorečků" a způsobů výpočtu za účelem ověření pravdivosti údajů
uváděných danými institucemi. Tudíž nic neobvyklého, jako klasicky skoro ve všech pracích
podobného typu - porozumět tématu, na kterém se pracuje.“
Dalším očekávaným problémem u žáků, kteří se s projektovou výukou setkali poprvé, byl
problém s rozvržením času: „Málo času, protože jsme to ze začátku brali na lehkou váhu.
Až když šlo do tuhého, začali jsme fungovat.“ Na základě rozhovorů a sledování deníků žáků
však soudím, že se s těmito problémy potýkalo daleko více žáků.
Ve svých odpovědích na poslední anketní otázku měli žáci za úkol formulovat cíl
uskutečněného projektu. Uvedeme si příklady dvou odpovědí, které reprezentují nejčastější
výpovědi. První z nich je očekávaná školní fráze: „Naučit nás něco nového do života.
Společnou práci ve skupině. Rozdělení práce.“ Druhá více koresponduje s problematikou,
která byla předmětem samotné výuky: „Snažilo se nám toto zadání a vlastně celá ta práce
ukázat nám, že úvěry a půjčky jsou vlastně past, u které se dá nachytat na mnoho věci, proto
bychom si úroky mněly vybírat jako krajní možnost řešení finančních problémů.“
Nejlépe, dle názoru autora, vystihl ve své odpovědi cíl projektové výuky jeden ze žáků: „Cíl
byl určitě jednoznačný, a to obohatit naše znalosti týkající se finanční gramotnosti, rozšířit
obzor orientace v těchto záležitostech, nabídnout zlepšení ve vypracovávání podobných
projektů a opět zlepšit kvalitu našeho samostudia.“
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Vyhodnocení uskutečněného projektu
Prostřednictvím tohoto příspěvku se čtenář seznamuje s jednou z možných variant výuky
tématu úvěrové produkty z oblasti - finanční gramotnosti na střední škole prostřednictvím
projektové výuky.
Aktéry akčního výzkumu hodnotící uskutečněnou projektovou výukou byli žáci první
a druhého ročníku střední školy a jejich vyučující matematiky. S takto koncipovanou
projektovou výukou se setkali poprvé. Byly tedy zde prvotní obavy učitele, zda žáci výuku
přijmou a budou se na její realizaci aktivně podílet. I přestože projektová výuka měla nakonec
pozitivní ohlas u obou aktérů, tak její samotná realizace odkryla některé nedostatky, nad
kterými je třeba se zamyslet.
Dříve než se budeme zabývat konkrétními nedostatky, poukážeme na prvky zrealizované
projektové výuky, které se osvědčily.
Vhodnou motivací projektu se stal didaktický test, který byl žákům zadán na začátku. Žáci
velmi rychle zjistili, že nemají dostatečné znalosti, aby řádně porozuměli problematice
úvěrových produktů. A ti, kteří se již s výukou finanční gramotnosti na základní škole setkali,
zjistili, že získané znalosti nejsou dostatečně hluboké, aby je mohli aplikovat do praxe.
Následné diskuze a rozhovory ukázaly, že někteří žáci mají o tuto problematiku zájem, neboť
si uvědomují potřebu těchto znalostí pro svůj život.
Dalším velmi přínosným prvkem výuky byla úvodní hodina k zadání projektu. Žákům byla
dána možnost se k zadání vyjádřit a na základě jejich připomínek ho poupravit. Většina žáků
tak řádně porozuměla zadání, se kterým se do jisté míry ztotožnila.
I přestože původní záměrem výuky byla skupinová práce na projektu, tak šest žáků odmítlo
týmovou práci. Potvrdilo se, že práce jednotlivce na tak rozsáhlém projektu je více namáhavá,
než práce skupiny. Dva samostatní řešitelé přiznali, že projektové výuce věnovali velmi
mnoho času. Je však nutno poznamenat, že pouze jeden jednotlivec práci nedokončil.
Ze zbylých 15 skupin práci nedokončily pouze dva týmy. Většina žáků byla s prací v týmech
spokojena, i přestože se v dotaznících a rozhovorech objevily náznaky některých
očekávaných problémů. Jednalo se zejména o komunikační problémy, správné pracovní a
časové rozvržení samotné práce mezi členy týmu. Nakonec se však dohodli a společně práci
dokončili. Někteří žáci ve svých formulacích cíle výuky uvedli právě i naučit se společné
práce ve skupině.
Nakonec vítaným zpestřujícím aspektem projektové výuky se stal Deník práce na projektu.
Prostřednictvím nich bylo možné práci jednotlivých týmů sledovat. Sami žáci je uvítali
zejména při práci na závěrečné práci a při závěrečné diskuzi. Poznali, že je velmi vhodné
monitorovat práci svoji a svých týmových kolegů na rozsáhlém projektu. Jedná se tak
o dovednost, kterou jistě ocení v budoucím studiu nebo pracovním životě.
Nejnáročnější fází výuky byla pro žáky ta poslední, v rámci které měli vypracovat závěrečnou
zprávu projektové výuky. I přestože žákům byla nastíněna koncepce zprávy, tak s ní měli
velké problémy, a to zejména žáci prvních ročníků. Výsledky porovnání obou didaktických
testů však ukázaly, že žáci, jejichž týmy práci zpracovaly a odevzdaly, dosáhly daleko lepšího
hodnocení závěrečného didaktického testu.
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Velmi cenným přínosem pro oba aktéry výzkumu byla prezentace jednoho z povedených
projektů a společná závěrečná diskuze, v rámci které se zhodnotila projektová výuka. Díky
diskuzi se odhalily některé nedostatky, které je třeba napravit, aby podobně koncipovaná
výuka byla pro žáci přínosnější.
Jako nejzávaznější nedostatek byl označen časový rámec celé výuky. Při práci na projektu byl
kladen velký důraz na samostatnou práci jednotlivých týmů. Projektové výuce byly věnovány
pouze dvě vyučovací hodiny. Při závěrečné diskuzi se tak dospělo ke shodě, že by bylo jistě
velmi přínosné, aby diskuze, týkajících se prací na projektu, byly realizovány již po určitých
fázích. Staly by se jistě velmi vítaným motivačním prvkem výuky pro oba aktéry. Zároveň by
se lépe koordinovala práce jednotlivých týmů a eliminovaly by se tak i další zmiňované
problémy.
Ukázalo se, že žáci ve většině případů se ve srovnání úvěrů soustřeďovali pouze na získané
číselné údaje. Nezvažovali však další faktory. Svá závěrečná rozhodnutí postavili na základě
velmi slabých argumentů. Nebyli tak řádně schopni kriticky vyhodnotit jednotlivé nabídky
zjištěných úvěrů. Většina žáků poukázala na fakt, že se s takovým požadavkem v zadání
setkala poprvé, ale že jej chápou.
Kvality zpracovaných pracích dle pravidel estetických, typografických, stylistických
a legislativních se lišily podle ročníků. Velmi dobře vypracované práce odevzdali žáci
druhých ročníků, kteří se již s těmito požadavky setkali, oproti žákům prvních ročníků, kteří
o těchto pravidlech měli pouze ponětí. Při závěrečné diskuzi jsme úrovně odevzdaných prací
porovnali. Žáci se tak sami přesvědčili, že práce zpracované podle jmenovaných pravidel jsou
daleko přehlednější a estetičtější. Určitě by tedy bylo příhodné žáky předem seznámit se
vzorovým vypracováním práce respektující uvedená pravidla, tak aby neměly problém s jejich
vlastním zpracováním. Dále je třeba konstatovat, že žáci by se s takto požadovaným
zpracování neměli setkávat při výuce sporadicky, ale častěji.
Z výše uvedených závěrů jednoznačně vyplývá, že projektová výuka byly pro oba aktéry
výzkumu přínosná jak v jejich osobnostním, tak i v jejich kognitivním rozvoji.
Žáci si jednak osvojili základní znalosti týkající se úvěrových produktů, ale také se zároveň
naučili, že je třeba si veškeré dostupné informace ověřit u více zdrojů. V případě číselných
údajů není dostačující je pouze porovnat, ale je třeba je interpretovat a hledat jejich hlubší
význam s ohledem na další důležité rozhodující faktory.
Naučili si se, že skupinová práce může být efektivní pouze za předpokladu, že se všichni
členové týmu plnohodnotně spolupodílejí v práci na projektu. Je třeba dobré koordinace
členů, a to zejména s ohledem na jejich časové možnosti, schopnosti a dovednosti.
Přínosným pomocníkem při práci na skupinovém projektu může být deník, který monitoruje
práci jejich členů. Jednotlivé záznamy mohou sloužit jednak jako cenné podklady pro potřeby
ostatních, potažmo pro případnou diskuzi týmu, tak se i uplatní v přípravě a zpracování
výstupní práce samotného projektu.
Výstupní práci projektu je třeba zpracovat pomocí vhodného editoru sloužícího ke zpracování
grafických a textových informací s ohledem na již zkušenostmi ověřená estetická,
typografická a stylistická pravidla v souladu s danou legislativou.
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Závěr
Tento článek zmapoval realizaci a vyhodnocení projektu „Úvěrové produkty“, k němuž byla
užita metody akčního výzkumu. K vyhodnocení účinnosti projektové výuky byla využita
analýza získaných dat prostřednictvím didaktického testu, pozorování, deníků práce
a vyhodnocení výstupní práce jednotlivých týmů žáků.
V rámci realizace projektové výuky si žák prohlubuje dovednost samostatné práce bez
pomoci učitele. Učí se organizovat svoji práci vytvářením časového plánu dle potřeb a
domluvy s ostatními členy své pracovní skupiny. Rovněž si sám nalézá efektivní strategie
vedoucí k řešení problému. Zjišťuje, že je více možných variant. Žák tak získává dovednosti
použitelné v praxi.
Žák při projektové výuce využívá získaných znalostí a dovedností v práci s informačními
a komunikačními technologiemi. Zejména se jedná o jeho schopnosti využívat je
ke shromáždění potřebných informací, jejich analýze a kritickému vyhodnocení. Cílem je, aby
žák použil ty informace, u kterých si ověří jejich věrohodnost, a to s využitím alternativních
informačních zdrojů. Žák dále při výuce uplatňuje své dovednosti s editory na zpracování
grafických a textových informací s ohledem na estetická, typografická, stylistická, legislativní
a jiná pravidla tvorby kvalitního odborného textu.
Dospěli jsme k závěru, že v rámci projektové výuky si žáci a jejich učitelé neosvojují jen
požadované znalosti z vybrané problematiky, ale zároveň i získávají další cenné zkušenosti,
které naleznou dalších uplatnění.
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ONLINE SYSTÉMY ŘÍZENÍ VÝUKY
V MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
1. STUPNĚ
Jiří Kopecký
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Katedra matematiky
Abstrakt: Příspěvek chce seznámit čtenáře s webovými nástroji a mobilními aplikacemi,
které byly využity při výuce studentů prvního ročníku pedagogické fakulty oboru Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ v předmětu, jehož obsahem je intenzivní nácvik základních paměťových a
písemných početních technik. Zhodnocen bude také přínos užitých systémů řízení výuky a
reakce studentů na ně.
Klíčová slova: systémy řízení výuky, tablety, ipad

Using learning management systems in mathematics education for primary
school teachers
Abstract: The paper introduces online applications, which has been used in basic
mathematics course for student of the primary school teacher programme in the faculty of
education. The course is an intensive basic training of memory and hand written numerical
techniques. Will also be assessed the contribution of applied learning management systems
and student reactions to them.
Key words: learning management systems, tablet

Úvod
V letním semestru akademického roku 2014/2015 byl na PF JU povinný předmět Početní
techniky pro studenty Učitelství pro 1. stupeň základních škol vyučován v nově zařízené
multimediální učebně s tabletem k dispozici pro každého žáka. Cílem předmětu je intenzivní
nácvik základních početních technik, tzn. písemné a paměťové sčítání odčítání, násobení a
dělení v oboru přirozených, racionálních a celých čísel a nácvik práce s kuličkovým
počítadlem.
Vzhledem k triviálním cílům předmětu (které však mají podle zkušeností význam pro
nadpoloviční většinu studentů) byly při vytváření kurikula kladeny otázky, jak zajistit, aby
každý student počítal? Aby se nenudili ti, co základní početní techniky ovládají? Aby studenti
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jen neopisovaly výsledky z tabule? Jak zajistit, aby každý napočítal tolik příkladů, kolik
potřebuje? Co přinese předmět tomu, kdo počítat umí?

Obr 1: Uzamykatelná skříň s tablety

A právě nově zařízená učebna spolu s charakterem předmětu byly impulsem k maximálnímu
využití informačních technologií. Mezi vybavení učebny se 20 místy k sezení patří 8 tabletů
iPad, 8 konvertibilních tabletů s Windows, 1 notebook a Interaktivní tabule.

Aplikace využívané na tabletech
•

•

•

Mobilní a tabletové aplikace
•

Math Fight

•

Prime Smash

•

QR čtečka

Webové aplikace a applety
•

NCTM Illuminations

•

celysvet.cz

Řízení výuky – účet učitele
•

Socrative

•

Drill & Skill

•

Khan Academy

Obr 2: Math Fight – hra
dvou hráčů proti sobě
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NCTM Illuminations
Je web společnosti učitelů matematiky ve Spojených Státech (National Council of Teachers of
Mathematics) s doporučenými materiály a applety pro výuku matematiky na adrese
https://illuminations.nctm.org.
V hodinách byly z tohoto webu využity applety: Cube nets, Pan Balance, Fraction Game
a další.

Obr 3: Aplikace Cube nets (vlevo) a Pan Balance (vpravo).

CelySvet.cz/matematika
• Slovní úlohy od první třídy
• 5 úrovní, 9 typů úloh v úrovni
• Náhodný generátor
• Reklamy
• Občasné chyby
Ideální způsob procvičování slovních úloh bez práce pro učitele. Významné už kvůli
přesvědčení, že lze slovní úlohy (problémové úlohy) trénovat a o nesmyslnosti vět typu:
„Slovní úlohy mi nejdou.“ Během výuky nebyly mezi studenty výjimkou výkřiky typu „Tohle
pustim doma našemu malýmu“.
Socrative
• Responzivní systém zadávání otázek s jejich vyhodnocením v reálném čase
• Přihlašování pro studenty pomocí pár znaků
• Jednoduchá tvorba a správa testů
• Živý náhled pokroku třídy
• Ukládání reportů
• Pouze jeden aktivní kvíz
• www.socrative.com
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Drill & skill
• Online procvičování
• Komerční
• rok provozu: 2000 Kč + 10 Kč × počet žáků školy
• Zkušební účet na 2 měsíce
• Systém nejvyšší známky
• Snadný import úloh z excelu
• www.drillandskill.cz
Khan Academy
• Výukový portál
• Výuková videa s českými titulky
• Testy porozumění (čtyři v řadě apod.)
• Vhodný i pro samostudium – matematika od 1. třídy po vysokou školu
• Inteligentní přizpůsobení průběhu podle žákových dovedností
• Gamifikace učení
• www.khanacademy.com

Hodnocení studentů
Jak nové pro Vás byly POUŽÍVANÉ APLIKACE?

Četnost využití technologií byla vzhledem k ostatním předmětům:
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Snížila byste četnost využití techniky v hodinách?

Pokud budete učit, plánujete využít některé z nově poznaných aplikací?
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Závěr
Vzhledem k diferenciaci používaných zařízení doporučuji zaměřovat se pouze na
multiplatformní aplikace. Lze tak předejít problémům s různými platformami, které nastávají
díky rozšiřování trendu BYOD (Bring Your Own Device). I s využitím techniky je nutné
pamatovat na pestrost a střídání činností. Při užití metod, kdy silnějším studentům stačí
spočítat méně příkladů (dril & skill, moodle apod.) je důležité mít vždy připravenu
„zajímavou“ práci pro tyto rychlejší studenty (cube nets…). Volba materiálů často závisí na
volbě mezi cenou a množstvím vložené reklamy.
Celkově technika pomáhá dostat se učiteli na stejnou stranu barikády se studenty –
protivníkem už není učitel, ale počítač. Učitel pomáhá a radí, nemusí kontrolovat výsledky.
Studenti mohou pracovat každý vlastním tempem a pouze podle potřeby. V předmětu byly
zaznamenány velké pokroky slabých studentů.

Jiří Kopecký
Katedra matematiky, PF JU
Jeronýmova 10, České Budějovice, 37001
jkopecky@pf.jcu.cz
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HORNEROVO SCHÉMA V MS EXCEL
Miroslav Kružík
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: V článku je popsán Hornerův algoritmus pro výpočet hodnoty polynomu. Je
ukázáno, jak lze při výpočtech využít počítače. Nepoužívá se žádný speciální matematický
software, ale běžně dostupný Microsoft Excel. Všechny výpočty jsou založeny na použití
vzorců a jejich kopírování, nikde se nepoužívá žádné makro. Tento postup je velice
jednoduchý, rychlý a přehledný. Výstupy z tohoto článku mohou být použity jako výukový
materiál pro studenty SŠ se zájmem o matematiku, aby si mohli zopakovat a rozšířit znalosti
o polynomech.
Klíčová slova: Mnohočlen, polynom, Hornerovo schema, hodnota polynomu, kořen
polynomu, dělení polynomů.
Klasifikace: 97N80; 97H20.

Horner’s method using MS Excel
Abstract: This paper describes Horner´s method for calculated values of a polynomial for
pre-selected “x”. Focused on calculation with using of computer program “Microsoft Excel”.
All procedures are based on formulas and their interconnections. This method is very simple,
fast and transparent. Never used any Macros. The conclusions of this paper can be used as
educational material for high school students to repeat (or. extension) knowledge about
polynomials.
Key words: Polynomial, Horner’s method, value of a polynomial the root of the polynomial,
division of polynomials.

1 Úvod
V historii matematiky se vyskytuje mnoho událostí, kdy byly zapotřebí složité výpočty.
Veškeré výpočty byly prováděny bez použití jakékoli moderní výpočetní techniky. Proto bylo
nutné, aby byly vymyšleny metody a postupy, jejichž myšlenkový náboj musíme i dnes
ocenit. V dnešní době je sice obvyklé, že se výpočty provádí hrubou silou výpočetní techniky,
nicméně kombinace chytré historické metody a ulehčení výpočetní dřiny pomocí počítače
může i dnes přinášet své ovoce. Z mnoha historických metod autor vybral cca 200 roků starou
metodu zjišťování hodnoty polynomu, nyní zvanou Hornerovo schema, a provádí ji pomocí
počítače a software Microsoft Excel. Navíc se tím nabízí možnosti analyzovat metodu a její
vlastnosti bez větší dřiny.
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V první části článku jsou velmi stručně uvedeny některé potřebné operace MS Excel se
zaměřením na fixaci adres ve vzorcích s perspektivou jejich pozdějšího kopírování. Dále jsou
zopakovány znalosti o mnohočlenech a jejich kořenech na úrovni střední školy. Následuje
popis historické Hornerovy metody vyčíslení hodnoty mnohočlenu a je vysvětlen přepis
metody do tabulek. Popsány jsou zejména použité vzorce a metoda jejich kopírování pro
mnohočleny vyšších stupňů. Excelovská "Hornerova" tabulka je poté použita na výpočet
hodnoty polynomu a operaci dělení polynomu lineárním dvojčlenem. Na konci je nastíněn
postup hledání kořenů polynomu pomocí "Hornerovy excelovské tabulky", ovšem
s omezeními na jednoduché případy.

1.1 Microsoft Excel – mininávod
V této kapitole jsou popsány nezbytné dovednosti uživatele MS Excel potřebné pro tabulky a
excel-vzorce uvedené v tomto článku.
List MS Excel je rozdělen na buňky, které tvoří řádky (očíslované 1, 2, 3, ...) a sloupce
(popsané písmeny A, B, C, ...). Každá buňka má adresu [sloupec řádek], např: C7. V buňce
mohou být čísla, texty, vzorce, či jiné objekty. Každý vzorec začíná znakem "rovno" =,
následují početní operace a adresy použitých buněk. Výsledek se uloží do buňky, ve které je
vzorec napsán. Vzorce z buněk lze kopírovat do jiných buněk; adresy použité uvnitř vzorce se
přitom změní „o posunutí“ ze starého umístění do nového. Pokud nechceme, aby se vnitřní
adresy změnily, musíme adresy „zafixovat“ pomocí znaku $; možné fixace jsou řádky,
sloupce nebo obojí.
Příklady fixace: '=$C7+D$8+$E$12+A4' – v první adrese je fixován pouze sloupec, tedy
může nastat změna řádku, druhá adresa má fixovaný řádek (dochází pouze ke změně sloupce),
třetí adresa má fixované vše, tedy nedojde k žádné změně, a čtvrtý odkaz nemá zafixováno
nic. Nový tvar téhož vzorce po zkopírování do buňky o tři sloupce vpravo a dva řádky dolů je
'=$C9+G$8+$E$12+D6', jak je ukázáno na obrázku 1.

Obrázek 1: Ukázka různých fixací adres a jejich vliv na kopírování (o tři sloupce vpravo a dva
řádky dolů)
Vzorec lze kopírovat metodou CTRL+C & CTRL+V. Pokud je třeba vzorec kopírovat do
souvislé řady buněk (vodorovně, svisle) je možno ho „táhnout“ za kostičku (pravý dolní roh),
viz obrázek 2. Zde je třeba přesně pracovat s myší, kostička je malá a je celkem obtížné se na
ni trefit. Vzorce nejsou obvykle viditelné, jsou vidět pouze výsledky jejich operací; vzorce lze
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zviditelnit/skrýt postupem MENU, VZORCE, ZOBRAZIT. Při kliku na buňku je vzorec vidět
v řádku vzorců (bílý řádek nahoře uvozený „fx“). Také je možno stisknout klávesu F2, což je
výhodné z důvodu, že odkazy na buňky jsou zvýrazněny barevně, viz obrázek 1.

Obrázek 2: Ukázka „kostičky“ pro kopírování pomocí myši v MS Excel

1.2 Mnohočleny (polynomy)
Mnohočlen je matematický výraz, který obsahuje proměnnou 𝑥𝑥 a standardní operace sčítání,
násobení skalárem a mocnění celočíselným exponentem. Mnohočleny se nazývají také
polynomy. Dále je uvedeno několik pojmů, které je potřeba znát a jsou nutné k pochopení
probírané látky.
Polynom (těž mnohočlen) je výraz ve tvaru
𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥 2 + 𝑎𝑎3 𝑥𝑥 3 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑛𝑛 ,

(1)

kde 𝑎𝑎0 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎3 , …, 𝑎𝑎𝑛𝑛 , 𝑎𝑎𝑛𝑛 ≠ 0 se nazývají koeficienty polynomu (mnohočlenu), 𝑎𝑎0 se
nazývá absolutní člen.

Takto zapsaný polynom je ve vzestupném tvaru, tj. od absolutního členu po nejvyšší mocninu.
Při zápisu v sestupném tvaru jsou jednotlivé členy poskládány obráceně, tj. od nejvyšší
mocniny po nejnižší. V dalším budeme uvažovat pouze vzestupný tvar.

Stupněm polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥) rozumíme nejvyšší exponent 𝑛𝑛 proměnné 𝑥𝑥 s nenulovým
koeficientem 𝑎𝑎𝑛𝑛 . Stupeň kvadratického polynomu (např. 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 + 3𝑥𝑥) je tedy 𝑛𝑛 = 2,
stupeň konstantního polynomu (např. 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 7) je 𝑛𝑛 = 0.

Hodnotou polynomu pro číslo ‚𝑏𝑏‘ rozumíme takové číslo, které dostaneme po dosazení
libovolného čísla ‚𝑏𝑏‘ za proměnnou 𝑥𝑥 do polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥) a píšeme 𝑃𝑃(𝑏𝑏). Tzn., že se
provedou naznačeně početní operace.
Kořenem polynomu nazýváme takové číslo ‚𝑎𝑎‘ pro které platí 𝑃𝑃(𝑎𝑎) = 0. Této skutečnosti
se využívá při řešení algebraických (polynomických) rovnic.

1.3 Možnosti pro výpočet hodnoty polynomu
Motivační příklad: Vypočtěte hodnotu polynomu 3. stupně
pro 𝑥𝑥 = 2,2.

𝑷𝑷(𝒙𝒙) = 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟑𝟑 − 𝟔𝟔𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟏𝟏

a) Přímý výpočet s násobením

Do buňky v MS Excel napíšeme vzorec začínající rovnítkem, vzorec je zadaný polynom,
místo 𝑥𝑥 píšeme zadanou hodnotu 𝑥𝑥 = 2,2:
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=2*2,2*2,2*2,2–6*2,2*2,2+3*2,2+1
Nevýhoda: složitý zápis zejména při polynomech vyšších stupňů a při změně hodnoty 𝑥𝑥
je nutno vše úplně přepsat.

b) Přímý výpočet se vzorcem pro mocninu
Místo 2*2*2 píšeme 2^3:

=2*2,2^3–6*2,2^2+3*2,2+1
nebo použijeme funkci pro umocňování:
=2*POWER(2,2;3)–6*POWER(2,2;2)+3*POWER(2,2;1)+1*POWER(2,2;0)
Nevýhoda: pro polynomy vyšších stupňů je vzorec dlouhý a nepřehledný, a při změně
hodnoty 𝑥𝑥 je nutno vše úplně přepsat.

c) Metoda výpočtu s odkazem na buňku 𝒙𝒙

Výpočet se provede po jednotlivých členech s využitím odkazu na buňku, která obsahuje
požadovanou hodnotu 𝑥𝑥 a s využitím kopírování. Nakonec se všechny členy sečtou, viz
Obrázek 3.

Obrázek 3: Výpočet hodnoty polynomu člen po členu v MS Excel
d) Hornerova metoda
Metoda je podrobněji popsána v další kapitole.

2 Hornerův algoritmus
V průběhu staletí bylo třeba řešit úlohu typu „výpočet hodnoty polynomu pro zadané x“.
Problém bylo zejména vypočítat mocniny vyšších stupňů nebo mocniny s desetinným
(neceločíselným) základem a to bez kalkulačky nebo počítače (protože nic takového tehdy
nebylo k dispozici).
Algoritmus (metoda výpočtu) byl pojmenován Hornerovo schema (také Hornerův
algoritmus či Hornerova metoda) po britském matematikovi Williamu Georgi Hornerovi
(1786–1837), který ho poprvé publikoval roku 1819. Je to název algoritmu pro efektivní
vyhodnocování hodnot polynomů a s tím související řešení algebraických rovnic. Algoritmus
byl znám již Isaacu Newtonovi (1669) a dokonce již ve 13. století čínskému matematikovi
Ch'in Chiu-Shao.
Podstatou Hornerova algoritmu je převod polynomu ze standardního zápisu (1) na
Hornerův tvar:
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𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑥𝑥 (𝑎𝑎1 + 𝑥𝑥 (𝑎𝑎2 + ⋯ + 𝑥𝑥 (𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥))).

(2)

Jedná se o postupně vytýkání proměnně 𝑥𝑥 v polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥). Tento tvar obsahuje pouze
sčítání a násobení, není tam mocnina (tj. všechna 𝑥𝑥 jsou „na prvou“). Když nyní budeme
počítat hodnotu polynomu 𝑃𝑃(𝑎𝑎), budeme dosazovat zadané číslo 𝑎𝑎 za proměnnou 𝑥𝑥 nejprve
do nejvnitřnější závorky, pak do další hierarchicky vyšší atd.
Příklad klasického zápisu polynomu a Hornerova tvaru:

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 1 + 3𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 2 + 2𝑥𝑥 3 = 1 + 𝑥𝑥[3 + 𝑥𝑥(−6 + 2𝑥𝑥)].

(3)

Vyhodnocování polynomu stupně 𝑛𝑛 klasickou metodou (prosté dosazení za 𝑥𝑥 a
vyhodnocování jednotlivých členů samostatně) vyžaduje provedení nejvýše 𝑛𝑛 sečtení a (𝑛𝑛2 +
𝑛𝑛)/2 vynásobení. Naproti tomu Hornerovo schema potřebuje pouze 𝑛𝑛 násobení a 𝑛𝑛 sčítání.
Pro 𝑛𝑛 = 2 se jedná o 5 operací klasickou metodou a 4 operace Hornerovým algoritmem. Pro
𝑛𝑛 = 5 se jedná už o 20 operací klasicky a 10 Hornerem. Z toho je vidět, že Hornerův
algoritmus je více elektivní pro vyhodnocování hodnot polynomu než klasické dosazování.

V roce 1954 bylo prokázáno, že neexistuje algoritmus na vyhodnocování polynomů,
který by používal méně než 𝑛𝑛 sčítání. Totéž bylo dokázáno o násobení v roce 1966. Proto je
tedy Hornerovo schema optimální existující algoritmus na vyhodnocování polynomů
v reálných číslech. Tzn., používá nejméně možných početních operací.
Hornerův algoritmus se nejčastěji používá pro:
•
•
•

výpočet hodnoty polynomu
ověření, zda je číslo 𝑏𝑏 kořenem polynomu
dělení polynomu vyššího stupně lineárním polynomem (snížení stupně polynomu
o jeden stupeň)

2.1 Výpočet hodnoty polynomu
V této kapitole ukážeme, jako konkrétně lze Hornerův algoritmus použít při výpočtu hodnoty
polynomu. Postup ukážeme na polynomu (3) při výpočtu hodnoty pro 𝑥𝑥 = 5.

Jak bylo řečeno výše, výpočet začne v nejvnitřnější závorce a postupuje se směrem
ven. Vždy se pouze násobí a sčítá. Nejlepší je si vše přehledně napsat do tabulky. Na
obrázku 4 je jeden takový zápis předveden.

Obrázek 4: Výpočet hodnoty polynomu Hornerovým schematem
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Nejprve do řádku zapíšeme koeficienty polynomu ve vzestupném tvaru, nejprve absolutní
člen a nakonec koeficient u nejvyšší mocniny (červená čísla). Musí se ovšem dát pozor na
zápis. Pokud totiž některý člen (mocnina) chybí, je zapotřebí jako koeficient napsat číslo 0.
Platí, že u polynomu stupně 𝑛𝑛 napíšeme 𝑛𝑛 + 1 koeficientů.
Výpočet se začíná vpravo. Výsledek je nejvíce vlevo ve žlutě buňce. Tedy je 𝑃𝑃(5) =
116. Jak je vidět, postup je neustále stejný. Hodnotu 5 vynásobíme číslem vpravo, přičteme
koeficient vlevo šikmo nahoru a výsledek zapíšeme. Tento výpočet lze jednoduše udělat
pomocí vzorců a jejich kopírováním, jak je ukázáno na obrázku 5.

Obrázek 5: Výpočet hodnoty polynomu pomocí vzorců Ms Excel
Nejprve vpravo přidáme šedý sloupeček s nulou (aby byly vzorce formálně stejné a šlo
je lehce kopírovat). Potom vytvoříme vzorec první vpravo (modrá buňka), tj.
'=$B$1*F4+E3'. Poté tento vzorec zkopírujeme (tažením za kostičku) doleva. V poslední
žluté buňce (neboli první buňce vlevo) je vypočítán celkový výsledek.
Při zápisu vzorců je nutné odkaz na hodnotu x=5 „zafixovat“ pomocí $ (jinak by se
odkaz na tuto buňku kopírováním také posunoval). Je samozřejmé, že při jiném umístění
tabulky na listě excelovského sešitu jsou i odkazy napsány formálně jinak (neodkazujeme se
na buňku B1, ale třeba na F125).
Nakonec podotkněme, že tento postup se může použít i pro výpočet hodnoty
polynomu pro reálné neceločíselné číslo, např. pro P(0,25).

2.2 Hledání kořene polynomu
V jedné z předcházejících kapitol jsme se již zmínili o kořenu polynomu. Nyní se k tomuto
tématu vrátíme a prozkoumáme ho blíže. Připomeňme, že kořen polynomu, je takové číslo
′𝑎𝑎′, pro které má polynom 𝑃𝑃(𝑥𝑥) nulovou hodnotu, tj. 𝑃𝑃(𝑎𝑎) = 0.
Zde je na místě vyslovit tzv. Základní větu algebry, která se vyjadřuje právě ke
kořenům polynomů a jejich počtu. Tato věta má několik modifikací, ale všechny uvádět
nebudeme.

Základní věta algebry: Každý nekonstantní polynom lichého stupně má alespoň jeden reálný
kořen.
Bohužel, o maximálním počtu reálných kořenů žádné pravidlo neexistuje. Dále se všimněme,
že věta neříká nic o počtu kořenů polynomu sudého stupně. Takovýto polynom nemusí mít
ani jeden reálný kořen (mohou být pouze komplexní).
Pro hledání kořenů je důležitá následující věta:
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Věta o dělitelích absolutního členu: Je-li číslo ′𝑏𝑏′ kořenem polynomu, potom je dělitelem
absolutního členu 𝑎𝑎0 a píšeme
𝑃𝑃(𝑏𝑏) = 0

⇒

𝑏𝑏|𝑎𝑎0 .

Poslední zápis čteme jako „𝑏𝑏 dělí 𝑎𝑎0 “. Ale pozor, obráceně tvrzení neplatí! Dělitel
absolutního členu ještě nutně nemusí být kořenem polynomu.
Pro hledání kořenů existuje spousta metod i algoritmů, ať již analytických či
numerických. V tomto odstavci popíšeme tzv. metodu střelby.

Podstata metody je taková, že nějakým způsobem zvolíme číslo 𝑥𝑥 = 𝑏𝑏, které
dosadíme do Hornerovy tabulky a zjistíme hodnotu polynomu. Když vyjde nulová hodnota
polynomu 𝑃𝑃(𝑏𝑏) = 0, pak je dosazené číslo ′𝑏𝑏′ kořenem polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥). Tento postup
opakujeme zřejmě nesčíslně-krát, pokud nenalezneme kořen nebo nás to přestane bavit.

Důležité je, jaká čísla volíme pro hledání hodnoty polynomu. Vyjdeme z věty
o dělitelích absolutního členu. Zjistíme všechny dělitele absolutního členu 𝑎𝑎0 . Bude jich
omezené množství (konečný počet). Pak postupně zjistíme hodnotu polynomu při jejich
dosazení (použijeme Hornerovo schema). Když vyjde 𝑃𝑃(𝑏𝑏) = 0, zjistili jsme jeden kořen. Je
možné, že kořenů takto postupně nalezneme víc, ale možná že žádný. Není zaručeno, že
některý dělitel bude kořenem. (Toto hledání jde poměrně rychle, když již máme sestavenu
Hornerovu tabulku v MS Excel, pouze dosazujeme dělitele do buňky za ′𝑏𝑏′ a koukáme na
výsledek.)
Pokud touto metodou nezjistíme žádný kořen, musí se přistoupit na jiné
sofistikovanější metody.

Příklad: Hledejme kořeny polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = −5 + 3𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 3 .

Polynom je stupně 𝑛𝑛 = 3, což je liché číslo. Podle Základní věty algebry víme, že má
alespoň jeden reálný kořen. Lze tedy předpokládat, že bychom mohli jeden kořen najít.

Absolutní člen je 𝑎𝑎0 = −5 a množina jeho dělitelů je {−1; +1; −5; +5}. Tato čísla
postupně dosazujeme do polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥) a hledáme jeho hodnotu:
Dělitel Hodnota polynomu
-1
10
1
0
-5
-270
5
260

V této tabulce je ukázáno, že číslo 1 je kořenem polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = −5 + 3𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 3 .
Ostatní dělitelé absolutního členu kořenem nejsou.
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2.3 Dělení polynomu pomocí Hornerova algoritmu
Dělení polynomů už je věc docela složitá, alespoň v porovnání s předchozími operacemi.
Nicméně postup při dělení mnohočlenů je vcelku podobný postupu při běžném ručním dělení.
Pokud umíme Hornerův algoritmus, je dělení polynomů hračka. Musíme mít ovšem na
paměti, že pomocí Hornerova schematu lze dělit pouze lineárním polynomem, tj. polynomem
1. stupně. Pro dělení polynomu trojčlenem, čtyřčlenem a vyššími nelze Hornerovo schema
bohužel použít.
Hornerova tabulka je úplně stejná jako při výpočtu hodnoty polynomu a hledání
kořene. Čísla ve výpočtových buňkách, které postupně směřovaly k hodnotě polynomu,
ukazují hodnoty koeficientů nového polynomu – podílu. Za 𝑥𝑥 dosazujeme kořen lineárního
polynomu. Ukážeme to na následujících příkladech.
Příklad: (Dělení beze zbytku) Vydělte polynom 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = −5 + 3𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 3 polynomem
𝑄𝑄(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 − 1.

Vytvoříme Hornerovu tabulku (viz Obrázek 6). Za 𝑥𝑥 dosadíme číslo 1, protože
víme, že je to kořen. Proto vyjde hodnota polynomu 0 (žlutá buňka). V tomto případě je
dělení beze zbytku. Dělením se sníží stupeň polynomu o jeden a koeficienty výsledného
polynomu jsou napsány v řádku „vypočtené hodnoty“ (modrá čísla). Výpočet je vidět na
obrázku 6. Platí tedy (zapsáno v matematické symbolice):
−5 + 3𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 3
= −5 + 2𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 2 .
𝑥𝑥 − 1

Obrázek 6: Dělení polynomů beze zbytku
Příklad: (Dělení se zbytkem) Vydělte polynom 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = −5 + 3𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 3 polynomem
𝑄𝑄(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 − 2.

Vytvoříme Hornerovu tabulku. Za 𝑥𝑥 dosadíme číslo 2. V tomto případě se nejedná
o kořen polynomu 𝑃𝑃(𝑥𝑥) a hodnota polynomu vyjde 𝑃𝑃(2) = 17 (žlutá buňka), jak je ukázáno
na obrázku 7. Toto číslo je zbytek po dělení a jedná se proto o dělení se zbytkem. Dělením se
sníží stupeň polynomu o jeden. Koeficienty výsledného polynomu jsou napsány v řádku
„vypočteně hodnoty“ (modrá čísla) a zbytek je ve žlutě buňce (viz obrázek 6). Platí tedy:
−5 + 3𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 3
17
= 11 + 4𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 2 +
.
𝑥𝑥 − 2
𝑥𝑥 − 2
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Obrázek 7: Dělení polynomů se zbytkem

3 Závěr
V minulosti, kdy neexistovala moderní výpočetní technika, byli matematici nuceni vymyslet
algoritmy pro snadnější výpočty, např. námi zmíněný Hornerův algoritmus pro výpočet
hodnoty polynomů vyšších stupňů. Tento článek se snaží ukázat, jak lze elegantně řešit
obtížné výpočty použitím kombinace správné metody výpočtu a jednoduchého snadno
dostupného softwaru.
Samozřejmě, že existují speciální matematické programy, v dnešní době i dostupné na
internetu, ale ty většinou pouze vypíší výsledek. Výpočet hodnoty polynomu (a s tím
související hledání kořene a dělení polynomu lineárním polynomem) pomocí Hornerova
schematu a programu Microsoft Excel umožní i pochopení principu výpočtu a v širší míře
i vlastností polynomů. Zároveň se nejedná o pracný postup, který zvládne i středoškolský
student. Je zapotřebí ocenit sílu myšlenek historických matematiků a nadále je využívat.
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SOFTWARE PRO OPERAČNÍ VÝZKUM
Andrea Kubišová
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra matematiky
Abstrakt: Neodmyslitelnou součástí řešení ekonomických úloh v praxi je využití počítačů.
Různé druhy softwarů provádějí rutinní algoritmizované výpočty pro rozměrné úlohy
v krátkém čase a tak nahrazují často velmi zdlouhavé výpočty a zároveň umožňují eliminaci
numerických chyb. Stále vzniká velké množství obecně aplikovatelných i úzce
specializovaných výpočetních programů. Jejich klasifikací jsem se zabývala v rámci budování
předmětu Operační výzkum určeného pro studenty oborů s ekonomickým zaměřením
na VŠPJ.
Klíčová slova: Operační výzkum,
vícekriteriální rozhodování.

optimalizační

software,

lineární

programování,

Software for operation research
Abstract: Practical solving of economic problems cannot be done without using computers
today. Various software products do routine algorithmized calculations for huge problems in
short time and also substitute lengthy computation and enable elimination of numeric
mistakes. There are still many of newly created generally applicable programs and narrowly
specialized computing programs as well. I concerned with their classification during building
a subject Operation research intended for students of economic field of study at VŠPJ.
Key words: Operation research, optimization software, linear programming, multi-criteria
decision-making.

1. Úvod
Při tvorbě předmětu Operační výzkum bylo jedním z cílů zmapování optimalizačního
softwaru a následný výběr produktů vhodných pro výuku. Tento článek přináší klasifikaci a
stručný popis jednotlivých programů.
2. Doplňky tabulkových kalkulátorů
Mezi nejjednodušší programy věnující se řešení optimalizačních úloh patří tabulkové
kalkulátory, které v tabulkovém a tedy velmi přehledném prostředí uchovávají a zpracovávají
data, mají velice široké obecné uplatnění pro základní číselné výpočty či jiné způsoby
zpracování dat, jako grafické zobrazení, třídění, atd. První tabulkové procesory vznikaly
na začátku osmdesátých let 20. století.
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Tabulkové kalkulátory jsou určeny pouze k numerickému řešení výrazů, k výpočtům
se využívá vzorců pomocí jednoduché syntaxe: jsou uvozeny symbolem „=“, obsahují
všechny aritmetické operace. Složitější výpočty mohou být nahrazeny funkcemi tříděnými
dle oblasti jejich použití, zápis se provádí ve speciálním dialogovém okně s intuitivním
označením vstupních polí, jsou doplněny podrobnou nápovědou. Díky tabulkovému zobrazení
umožňují přehledné maticové výpočty. Výsledek či výsledkové zprávy zobrazí přímo v tomto
tabulkovém prostředí.

Obrázek 1 – Řešitel – zadání dat, sestavení funkcí
Zdroj: vlastní

Tabulkové kalkulátory ovšem nejsou uzpůsobeny ke zpracování úloh velkých
rozměrů. Uplatňují se ovšem jako rozhraní pro zadávání vstupů a zobrazování výsledků
získaných v profesionálních optimalizačních programech, jak bude níže ukázáno.
• Řešitel v MS Excel
Nejrozšířenějším tabulkovým kalkulátorem je dnes program Excel od firmy Microsoft
Corporation (MS Excel) pro operační systém Microsoft Windows (www.microsoft.com), je
proto dostupný široké veřejnosti, hojně se využívá v kancelářích i pro potřeby školní výuky.
Řešitel není součástí výchozí instalace, jako každý doplněk je nutné jej v podobě souboru
s příponou .xla nejprve inicializovat. Přístupné doplňky jsou potom již dostupné na liště Data,
jak ukazuje například Obrázek 1.
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Obrázek 2 – Řešitel – dialogové okno
Zdroj: vlastní

Po sestavení matematického modelu úlohy LP je třeba zvolit defaultně nastavený
univerzální simplexový algoritmus volbu Simplex, pro nelineární úlohy se volí použití metody
GRG2 (Generalized Reduced Gradient), podrobnosti o algoritmu uvádí autoři (Ladson, 1978).
Pro celočíselné řešení lineárních i nelineárních úloh se používá algoritmu metody větvení
a mezí, simplexové metody a GRG2 pro řešení dílčích podúloh. Pro nehladké nelineární
problémy se numericky aproximuje řešení při volbě metody Evolutionary. Vícekriteriální
problémy přímo řešit nelze.
V jednom listě MS Excelu může být využito až 65 536 řádků a 256 sloupců, lze řešit
úlohy LP maximálně pro 200 proměnných a pro 600 vlastních omezení, z toho ovšem jen
200 může být využito k zadání podmínek celočíselnosti.

Obrázek 3 – Řešitel – výsledková zpráva
Zdroj: vlastní
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Obrázek 1 a Obrázek 2 ukazují uživatelské prostředí sešitu MS Excel a dialogového
okna doplňku Řešitel, Obrázek 3 potom zachycuje přehlednou výsledkovou zprávu.
Podrobnější popis inovovaného Řešitele od verze vydané v MS Office 2010 uvádím
v (Kubišová, 2014a).
• Řešič v Quattro Pro
Pojem quattro v názvu dalšího tabulkového kalkulátoru původně vyvinutého firmou
Borland a dnes patřícího firmě Corel corporation (www.wordperfect.com) přímo vystihuje
boj o prvenství s dalším ze svého času nejúspěšnější trojice konkurenčních programů
Lotus1-2-3. Quattro Pro je program dostupný pouze pro operační systém Windows, dnes je
součástí balíku WorldPerfrect Office, obsahuje také doplněk zaměřený na lineární
optimalizaci, nachází se pod Tools – Numeric tools – Optimizer. I zde je k řešení využit
simplexový algoritmus, GRG2 a metody větvení a mezí. Vícekriteriální problémy přímo řešit
nelze.
V jednom listě Quattro Pro může být využit dokonce až milion řádků a 18 276
sloupců, lze ovšem opět řešit úlohy LP maximálně pro 200 proměnných, pro každou lze zadat
podmínku celočíselnosti.
Oba zmíněné tabulkové kalkulátory jsou srovnatelné, slabší výpočetní schopnosti proti
MS Excel jsou v Quattro Pro dle dostupných názorů uživatelů kompenzovány lepšími
grafickými výstupy.

Obrázek 4 – LinKOSA – dialogové okno doplňku
Zdroj: vlastní

Na Ekonomické fakultě ZČU v Praze byly původní Katedrou operační a systémové
analýzy (zkratka KOSA, dnešní Katedra systémového inženýrství KSI) vytvořeny další
specializované optimalizační doplňky (http://orms.pef.czu.cz/) jako podpůrný software
k jednotlivým metodám operačního výzkumu. Pro studijní účely jsou volně dostupné,
nacházejí i komerční využití.
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• LinKOSA
Doplněk LinKOSA byl vyvinut pro řešení jednokriteriálních úloh LP až
pro 250 strukturních proměnných a 250 podmínek. Využívají revidovaného simplexového
algoritmu a metody větvení a mezí. Data zadá uživatel přehledně dle svého uvážení v tabulce
s vlastním rozložením, pojmenováním proměnných a omezení včetně případného
formátování.
Výstupem je nejen optimální řešení (hodnoty účelové funkce, strukturních
a přídatných proměnných), uživatel si může případně vyžádat také hodnoty koeficientů matice
transformace a v rámci postoptimalizační analýzy také intervaly spolehlivosti pro kapacity
a pro cenové koeficienty, viz Obrázek 5.

Obrázek 5 – LinKOSA – výsledkové zprávy
Zdroj: vlastní

Program MS Excel umožňuje uživateli pro větší přehlednost výstupů vlastní názvy
proměnných a omezení, kvůli případnému exportu se obecně nedoporučuje používat
diakritiku a mezery v názvu, i když zde to problémy nečiní.
• DumKOSA
Doplněk DumKOSA byl vyvinut pro optimalizaci lineárních dopravních systémů
s omezenou propustností až pro 100 dodavatelů a 100 odběratelů. Uživatel opět v MS Excel
tvoří vlastní přehlednou tabulku vstupních dat pro vybudování matematického modelu úlohy.
Položky dialogového okna jsou vyplněny odkazováním na souvislá pole buněk v této tabulce.
Jednotlivé iterace a výpočty vedoucí k nalezení optima jsou uživateli skryté, je zobrazeno až
výsledné optimální řešení.
Výstupem je nejen optimální řešení (hodnoty účelové funkce a jednotlivých
strukturních proměnných), uživatel si může případně vyžádat také hodnoty duálních
proměnných a způsob splnění duálních omezení v tabulce optimálního řešení, popř. také
perspektivitu a maximální kapacitu jednotlivých cest dopravního modelu. Viz Obrázek 6
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Obrázek 6 – DumKOSA – dialogové okno doplňku
Zdroj: vlastní

• MCAKOSA
Doplněk MCAKOSA byl vyvinut jako výukový software pro vícekriteriální analýzu
variant. Program umožňuje řešení modelů vícekriteriální analýzy variant. Aplikace umožňuje
zadané úlohy řešit pomocí různých metod VHV, nabízí použití metod váženého součtu,
ORESTE, TOPSIS a PROMETHE.

Obrázek 7 – MCAKOSA – data a výsledky
Zdroj: vlastní
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Výstupem řešení je matice uspořádaných alternativ podle funkce užitku, hodnoty
funkce užitku či míra vzdálenosti od bazální varianty popř. jiné ukazatele podle typu zvolené
metody řešení a matice normalizovaných hodnot vzhledem k ideální a bazální variantě.
• WGPKOSA
Doplněk WGPKOSA byl vyvinut jako výukový software pro vícekriteriální lineární
programování. Je založen na principu váženého cílového programování.
Program na výstupu poskytuje nejen optimální hodnoty a typ strukturních proměnných
v nalezeném optimálním řešení a míru splnění jednotlivých vlastních omezení modelu
a transformační matici báze, ale v rámci postoptimalizační analýzy také intervaly stability
optimální báze vzhledem ke změnám ve vektoru pravých stran a cílů, a také intervaly stability
vzhledem ke změnám ve vektoru vah reprezentujících důležitost jednotlivých kritérií.

Obrázek 8 – WGPKOSA – dialogové okno – matematický model
Zdroj: vlastní

U všech výše zmíněných modulů rodiny KOSA je možné měnit vstupní data
a následně nechat úlohu znovu vyřešit, výsledkové výstupy se uchovávají v nových listech
s indexem pořadí pro porovnání či publikování v jiných programech.
• SANNA
Doplněk SANNA je určen pro potřeby výuky metod vícekriteriálního hodnocení
variant, byl vytvořen na Katedře Ekonometrie VŠE v Praze v rámci diplomové práce (Urban,
1999) v programovacím jazyce VBA. Jedná se o freeware aplikaci.
Program SANNA dokáže řešit úlohy až pro 100 alternativ a 50 kritérií. Na začátku
práce umožňuje testování dominovanosti hodnocených variant a dominované varianty
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na vyžádání uživatelem může vynechat, ale mohou být také ponechány v množině
hodnocených variant, pokud jejich pořadí uživatele přesto zajímá.
Využívá algoritmů bodovací, Fullerovy a Saatyho metody určování vah kritérií.
Z hodnotících metod nabízí poměrně velké množství používaných hodnotících metod, jsou to
WSA, TOPSIS, ELECTRE I, ELECTRE III, PROMEHE I, PROMETHE II, ORESTE
a MAPPAC.
Grafické a tabulkové výstupy jsou uspořádány v nových listech, uživatel si může
poskládat výsledkovou zprávu z několika nabízených položek.

Obrázek 9 – SANNA – výsledková sestava
Zdroj: vlastní

V nabídce Nápověda je stručný přehled funkcí programu, jeho popis, doporučení
a upozornění pro uživatele ke všem ostatním položkám v menu doplňku. Při nastavení změny
jazyka na anglický je přeloženo jen menu, obsah položky Help je stále v českém jazyce.
• SYMCLIP
Doplněk SYMCLIP je logickým pokračováním předchozího zmíněného doplňku
SANNA a je určen pro potřeby výuky metod řešení úloh vícekriteriálního lineárního
programování. Byl vytvořen na Katedře Ekonometrie VŠE v Praze v rámci diplomové práce
(Skočdopolová, 2008) v programovacím jazyce VBA a využívá výše popsaný Řešitel.
SYMCLIP dokáže řešit úlohy až pro 200 proměnných, 100 omezení a 10 kritérií. Jedná
se o freeware aplikaci původně určenou pro studijní účely.
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Obrázek 10 – SYMCLIP – zadání dat a výběr metody stanovení vah kriterií
Zdroj: vlastní

Sešit smí obsahovat pouze jeden list se zdrojovými daty, ve kterém SYMCLIP
generuje po načtení parametrů rozměrů úlohy dialogovou tabulku pro zadání strukturních
koeficientů a pravých stran. Váhy kritérií mohou být zadány ručně nebo je lze vyplnit pomocí
jedné ze tří implementovaných metod (bodovací, Fullerova, Saatyho), které vypočtené váhy
rovnou umístí do příslušných polí listu Data.
Po sestavení matematického modelu je třeba vybrat vhodnou metodu, SYMCLIP
nabízí pouze použitelné, ostatní zůstávají neaktivní.

Obrázek 11 – SYMCLIP – výsledky pro metodu min. vzdálenosti od ideální varianty
Zdroj: vlastní
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Z přímých metod využívá metodu váženého součtu WSA, lexikografickou metodu,
metodu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, metodu maximalizace minimální
komponenty a cílové programování, je možné jej využít také k jednokriteriální optimalizaci
podle každého z kritérií zvlášť.
Nabízí také dvě metody vyžadující interaktivní spolupráci s rozhodovatelem GDF
a STEM.
3. Moduly databázových systémů
Také databázové systémy jako MS Access umožňují využívat makra či v jazyku
Visual Basic naprogramované moduly.
• LinPro
LinPro je aplikace vytvořená na Katedře ekonometrie na VŠE v Praze, která je určená
především pro studijní účely, dokáže řešit úlohy LP pomocí primárně i duálně simplexové
metody až pro 15 proměnných a 15 omezení a dopravní úlohy až pro 8 dodavatelů
a 8 odběratelů.
Data se po nastavení rozměrů nově modelované úlohy LP zadávají do generované
tabulky v rámci dialogového okna, uživatel může změnit názvy proměnných a omezení
pro zpřehlednění pozdějších výstupů a lepší orientaci při interpretaci výsledků.

Obrázek 12 – LinPro – zadání dat a výběr výstupu
Zdroj: vlastní

Po uložení modelu a spuštění programu je pomocí simplexového algoritmu úloha
vyřešena, poté uživatel může volit výsledky buď ve formě výpisu tabulek všech iterací včetně
pomocných podílů, nebo do jediné tabulky uspořádané optimální hodnoty účelové funkce,
strukturních a přídatných proměnných, jejich intervaly stability, vektor redukovaných nákladů
a stínových cen včetně slovně formulovaného typu řešení. Popis v českém jazyce a možnost
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pojmenovat proměnné a omezení vlastními názvy činí tento výsledek velmi přehledným
a studentům zjednodušuje slovní interpretaci výsledků.

Obrázek 13 – LinPro – výsledky na obrazovce
Zdroj: vlastní

4. Specializované programy
• IZAR
Program IZAR je samostatnou univerzální aplikací určenou pro vícekriteriální
rozhodování, byl vytvořen na ČVUT v Praze pro studijní účely a je volně dostupný
(http://swing.fit.cvut.cz/download/izar/) včetně manuálu v anglickém jazyce (Ivanytska,
2012). Software při hledání řešení pomáhá uživateli vybrat nejvhodnější optimalizační
metodu pro konkrétně zadaný model úlohy LP.

Obrázek 14 – IZAR – vložení dat
Zdroj: vlastní
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Využívá programovacího jazyka Pascal, ve kterém může uživatel vhodně pozměňovat
metody řešení pro své konkrétní potřeby. Nabízí jak grafické uživatelské rozhraní, kdy
uživatel zadává data pomocí vyplňování polí dialogových oken, tak tzv. Math Worskpace,
tedy okno pro ruční zápis matematických objektů.

Obrázek 15 – IZAR – listy výsledků
Zdroj: vlastní

Rozměry matematických modelů jsou neomezené, počet proměnných, omezujících
podmínek a účelových funkcí a zejména průběh vlastního výpočtu jsou limitovány dostupnými
prostředky počítače, na kterém je výpočet realizován, především velikostí operační paměti
a výkonu jeho procesorů.
IZAR využívá metod transformující problémy VLP na problémy jednokriteriálního LP,
nabízí metody řešení jak diskrétních problémů LP (lexikografickou, TOPSIS, WSA, AGREPREF,
ELECTRE I and ELECTRE III), tak metody spojitých úloh LP: lexikografickou metodu,
metodu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, metodu maximálního užitku, metodu
maximalizace minimální komponenty, cílové programování a metodu maximální
pravděpodobnosti, dále vícekriteriální simplexovou metodu a také čtyři metody vyžadující
interaktivní spolupráci s rozhodovatelem STEM, GDF, Ziont-Walleniusovu a Steuerovu.
Po načtení typu problému a jeho rozměrů vytvoří dialogové okno k vyplnění dat, poté
je třeba vybrat vhodnou metodu (viz Obrázek 14), IZAR nabízí pouze použitelné, ostatní
zůstávají neaktivní. Jednotlivé způsoby řešení včetně postupů a sestavených
transformovaných úloh schraňuje zvlášť pod záložkami a sestavuje také souhrnný seznam
získaných výsledků v listě Summary.
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5. Maticově orientované CAS
• MATLAB
Systém MATLAB vyvíjí firma MathWorks (http://www.mathworks.com/). MATLAB je
interaktivní programové prostředí využívající programovací jazyk čtvrté generace, který místo
vypisování jednotlivých příkazů umožňuje uživateli komunikovat s počítačem pomocí
grafického prostředí (dialogová okna, obrázky, ikony) s použitím myši bez nutnosti psát
příkazy do příkazového řádku. Výkonnost systému je rozšiřována díky navazujícímu
softwaru, který tvoří především tzv. toolboxy – soubory aplikací orientovaných zpravidla na
daný problém. Všechny funkce v toolboxu jsou vytvořené jako série příkazů, které mají být
provedeny současně v určitém sledu, nazývají se M-soubory (M-files) a zobrazují se
s příponou .m. MATLAB má k dispozici také optimalizační toolbox Optim obsahující také
několik funkcí pro řešení úloh lineárního programování (dostupné pod příkazy linprog,
intlinprog) i vícekriteriální optimalizaci.
6. Symbolicky orientované systémy
Následující skupina matematických programů slouží nejen k numerickým výpočtům
a simulacím, ale také k programování vlastních převážně matematických algoritmů na bázi
symbolických zápisů, dává tak přesné výsledky výpočtů.
Prostředí programů využívá standartních prvků operačního systému Microsoft
Windows (dialogová okna, rozbalovací menu, tlačítka, atd.), pro práci v těchto programech je
třeba matematických znalostí. Tyto programy obsahují základní matematické operace, pracují
s nejrůznějšími matematickými objekty, nacházejí proto široké uplatnění. Velké množství
funkcí je logicky řazeno do různých specializovaných nástavbových knihoven, pro konkrétní
výpočty jsou načteny pouze ty aktuálně potřebné, aby zbytečně nezabíraly operační paměť
počítače.
Tyto matematické jazyky umožňují uživateli také naprogramovat si vlastní funkce,
případně tvořit drobné nástavbové aplikace s tabulkovým prostředím.
• MAPLE
Nejstarším a v komerční sféře nejrozšířenějším zástupcem této skupiny programů je
program MAPLE firmy Waterloo Maple Software (www.maplesoft.com).
MAPLE je velmi užitečným programem, který může provádět numerické i symbolické
výpočty a nabízí také grafické zobrazení výsledků ve 2D i 3D. Jak již bylo zmíněno,
umožňuje výpočty provádět na bázi úprav obecných výrazů při použití zavedené matematické
symboliky Základním pracovním prostředím je pracovní list, v příkazových řádcích se
zadávají příkazy dle syntaktických pravidel. Jelikož programy řeší a ukládají do paměti
po řadě provedené výpočty. Generuje soubory s příponou .ms. Obrázek 16 ukazuje zápis
úlohy LP.
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Základní část programu MAPLE tvoří základní matematické operace, složitější
výpočty jsou naprogramované v jazyce programu MAPLE jako funkce. Speciální příkazy pro
lineární algebru a lineární programování jsou obsaženy v knihovnách pojmenovaných linalg
určených pro práci s vektory a maticemi či simplex pro řešení úloh LP.

Obrázek 16 – MAPLE – průběh řešení úlohy LP
Zdroj: vlastní

Příkazem with(simplex) se druhá z nich aktivuje, obsahuje například funkce maximize
a minimize. Obrázek 16 ukazuje vyřešení úlohy LP s jejich využitím. Každý uživatel může
ve vlastním výkonném jazyce programu MAPLE vytvářet vlastní funkce a jejich knihovny.
Často se vytváří podprogramy ve formě tzv. mapletů, které kromě samotných
naprogramovaných výpočetních algoritmů obsahují současně vzhled vlastního uživatelského
prostředí. MAPLE nabízí prakticky neomezenou velikost a přesnost vstupních hodnot
a výsledků.
Výsledky zobrazuje pomocí grafů nejen pro konkrétní hodnoty, ale také pro implicitně
zadané funkce. V porovnání s dalšími programy svého druhu je po grafické stránce méně
dokonalý, některým uživatelům nevyhovuje zadávání příkazů v příkazové řádce, nevýhodou
jsou horší možnosti exportu vypočtených dat pro použití či prezentaci do jiných programů.
• MATHEMATICA
Program MATHEMATICA, který vyvinula firma Wolfram (www.wolfram.com), je
v mnoha ohledech podobný MAPLU, spor o to, který z nich je „lepší“, vedou dvě velké
komunity uživatelů. Stejně jako MAPLE, umožňuje práci se symbolicky zadanými výrazy,
nabízí velké množství programových modulů, má k dispozici skupiny algoritmů věnovaných
také optimalizaci (dostupných pod příkazy Maximize, Minimize, NMaximize, NMinimize,
FindMinimum, FindMinimum) pro symbolický či numerický způsob výpočtu, či lineárnímu
programování (LinearProgramming). Zvládne zpracovat úlohy LP pro miliony proměnných.

153

MATHEMATICA je co do náročnosti výpočtů svým zaměřením vhodný spíše
pro vysokoškolské využití, z této skupiny programů je nejpoužívanějším pro vědecké účely, je
ovšem cenově hůře dostupný.
7. Algebraické programovací jazyky
Dalším vhodným nástrojem pro tvorbu optimalizačních modelů jsou algebraické
modelovací jazyky. V optimalizačních systémech umožňují uživateli popsat optimalizační
problém pomocí matematického modelu jak je zvykem v matematice, tedy jako přehledné
množiny omezení pro uživatele jednoduše čitelné. Poté překladače systému generující vstupy
pro řešiče. V novějších programech je potom možné také užít obecného zápisu problému
pomocí indexování položek, jako jsou kapacity, koeficienty strukturní matice apod., což
usnadňuje případnou změnu těchto vstupních hodnot. Uplatňují se při řešení rozsáhlých
optimalizačních úloh, ke správné interpretaci výsledkových zpráv je ovšem třeba dobrých
znalostí významu hodnot všech proměnných.

Obrázek 17 – GAMS – příklad matematického modelu
Zdroj: Molliková, 2010

• GAMS
Název GAMS je zkratkou pro slovní spojení General Algebraic Modeling System,
jedná se o velmi pokročilý modelovací systém firmy GAMS Development Corporations,
(www.gams.com), ve kterém lze formulovat matematické modely pomocí algebraických
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výrazů a programových příkazů srozumitelných nejenom počítačům a programátorům, ale
intuitivně všem běžným tvůrcům matematických modelů.
Je možné vepisovat také vlastní vysvětlující komentáře v průběhu tvoření modelu
k jednotlivým řádkům, barevně během zápisu se automaticky zvýrazňují sekvence, které jsou
vnímány jako příkazy, jednotlivé objekty modelu nebo ignorovaný uživatelův komentář.
Skládá se z kompilátoru, který uživatelem vytvořený algebraický zápis převádí
do jazyka programu GAMS, a řady integrovaných řešičů, jejich kompletní seznam lze najít
na uvedené webové adrese. Je určen hlavně k řešení úloh lineárního, nelineárního
a celočíselného programování, pro potřeby řešení smíšených celočíselných úloh LP uveďme
například další výkonné řešiče CPLEX, GUROBI, XA a XPRESS. Pro vícekriteriální LP
jsou určeny například řešiče MILES či PATH, z řešičů pro nelineární programování zmiňme
např. KNITRO či MOSEK.
GAMS je určen pro vytváření rozsáhlých modelů, které mohou být díky přehlednému
zápisu rychle upraveny. Uživatel může vybírat řešič, kterým úlohu daného typu nechá vyřešit.
V dostupné free verzi je možné řešit optimalizační úlohy až pro 200 proměnných, placené
profesionální verze zvládnou řešit úlohy o tisících proměnných i při požadavcích
celočíselnosti řešení. V roce 1982 byl prvním modelovacím jazykem.
Dává obsáhlé výsledkové zprávy, v doprovodném okně také zaznamenává detaily
o průběhu výpočtu, jako je typ úlohy a zvolená metoda jejího řešení, počet proměnných, čas
a kapacita potřebná k vyřešení. Na vyžádání provede také citlivostní analýzu. Uživatel si
může generovat výsledkovou zprávu s vlastními položkami pro tisk.
• LINGO
Nejpoužívanější profesionální specializovaný program celosvětového významu na poli
optimalizace je dnes bezesporu LINGO firmy Lindo Systems Inc. (USA, Chicago)
(www.lindo.com). Je určený pro Windows, Linux i Mac. Vznikl v 80. letech 20. století, je
stále vyvíjen, velkou výhodou je velmi podrobný uživatelský průvodce.
Zahrnuje vlastní jazyk pro zápis matematických modelů, prostředí pro jejich výstavbu
a úpravu, a obvyklé řešitelské nástroje. Zápis většinou probíhá v podokně Lingo Model přímo
v kódovacím jazyce, zápis modelu se velmi přibližuje matematickému způsobu zápisu.
Nemá-li úloha přípustné řešení, může uživatel pomocí funkce DEBUG nechat
vyhledat problematické objekty modelu.
Matematický model úlohy LP může být zapsán jak v podobě plného zápisu, kdy je
každému algebraickému objektu modelu (rovnici či nerovnici) věnován jeden řádek zápisu,
tak ve zkrácené formě, které je dosaženo pomocí indexování objektů a příkazů (podmínka
@for a funkce @sum umožní obecný zápis lineárních výrazů). Příkazem @gin(x), resp.
@bin(x) se vyjadřuje požadavek celočíselné, resp. binární hodnoty příslušné proměnné x.
Příkaz @free(x) použijeme, pokud pro proměnnou x není vyžadována podmínka nezápornosti.
LINGO též umožňuje pro takto obecně sestavený model úlohy načíst data z externího
zdroje, viz Obrázek 19. Po vyřešení v LINGO jsou opět výsledky exportovány zpět
do původního souboru.
Výsledková zpráva v okně Solution Report je pro uživatele méně přehledná než
u školních programů, je třeba zvyku a hlubších znalostí proměnných a koeficientů s řešením
úloh LP spojených.
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Obrázek 18 – LINGO – zkrácený zápis modelu
Zdroj: vlastní

Informace o průběhu řešení jsou zobrazovány v okně Solver Status. Kromě informací
o rozměru a počtu nenulových koeficientů modelu uvádí také, kolik paměti je k řešení využito
a jaký čas je k nalezení řešení potřeba. Rozezná také třídu úloh a v poli Model Class vypíše
LP, NLP nebo PILP, a v Sate informuje o typu aktuálně dosaženého řešení (Undeterminated
(žádné), Infeasible (nepřípustné), Feasible (přípustné, ale ne optimální), Global optimum nebo
Local optimum (optimální) včetně aktuální hodnoty účelové funkce v poli Objective). Počet
nesplněných podmínek je zaznamenán v poli Infeasibility, počet dosud provedených iterací
v poli Iterations. V poli Solver je zaznamenán typ algoritmu použitého k řešení, dále průběžné
informace o dosud nejlepší dosažené, resp. teoreticky nejlepší dosažitelné hodnotě účelové
funkce v Best Obj, resp. Obj Bound. Můžeme také sledovat počet již provedených kroků
výpočtu Steps a počet podúloh, které je naopak ještě třeba řešit v Active. Tyto informace jsou
zajímavé v průběhu déle trvajícího procesu výpočtu u rozsáhlejších úloh se složitější
strukturou, frekvenci jejich aktualizování v sekundách lze nastavit v poli Update interval,
u jednoduché úlohy LP jsou vyřešeny téměř okamžitě.
LINGO nabízí samozřejmě i analýzu citlivosti, ve free verzi ovšem není zahrnuta.
LINGO podporuje také univerzální modelovací jazyk MPS, modely zapsané v tomto
formátu umí řešit, pro modely zde vytvořené naopak umí vygenerovat jejich MPS kód, aby
mohly být v případě potřeby řešeny i v jiných programech.
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Obrázek 19 – LINGO – import dat z externího zdroje
Zdroj: vlastní

• MPL
Dalším standardizovaným formátem pro vytváření matematických modelů je kódovací
jazyk MPL (Mathematical Programming Language) od firmy Maximal Software
(www.maximalsoftware.com), který opět umožňuje velmi názorně sestavovat modely
optimalizačních úloh. Výhodou je, že jeho demoverze je nabízena ke stažení na uvedených
webových stránkách.

Obrázek 20 – MPL – matematický model, výsledková zpráva a MPS generátor
Zdroj: vlastní
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Modelovací systém MPL je obdobou předchozích dvou programů, free verze ovšem
umožňuje řešit úlohy nejvýše pro 10 proměnných. Kód jazyka MPL má opět pevně danou
strukturu. Systém obsahuje generátor, který převádí model napsaný v MPL na model
v univerzálním kódovacím jazyce MPS (viz Obrázek 20), jehož význam bude zmíněn
v poslední kapitole tohoto přehledu.
• LiPS
V tomto výčtu uveďme ještě drobný optimalizační systém LiPS vytvořený pro účely
výuky jednokriteriálního i vícekriteriálního LP dostupný na stránkách jeho autora
(http://lipside.sourceforge.net/). Dokáže řešit úlohy LP až pro 32 000 proměnných,
12 000 omezení a 10 účelových funkcí, používá simplexový algoritmus, vážené či
lexikografické cílové programování a interaktivní metodu následného zvýhodnění. Pro řešení
rozsáhlejších úloh využívá modifikovanou primárně i duálně simplexovou metodu,
při požadavcích celočíselnosti metodu větven a mezí.
Nejen že používá vlastní kódovací jazyk LPX k algebraickému způsobu zápisu
matematického modelu jako předchozí zmíněné programy, ale uživatel může alternativně
zvolit také zadávání prostřednictvím tabulkového vstupu, kdy je po zadání požadovaných
rozměrů modelu vygenerována tabulka pro zadání vlastních názvů proměnných, účelových
funkcí (případně včetně vah), a omezení, strukturní koeficienty, typy a kapacity omezení, typy
proměnných (spojitá nebo celočíselná volbou CONT nebo INT) včetně dolní a horní meze
proměnných a typ optimalizace. Grafické uživatelské rozhraní zde umožňuje uživateli být
zcela oddělen od vlastního modelu a pouze editovat tabulky vstupních dat a pro řešení
používat pouze tlačítka jednotlivých příkazů a voleb.

Obrázek 21 – MPS formát vygenerovaný v LiPS
Zdroj: vlastní
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Navíc je zde také nabízena možnost zadání ve formátu MPS, kterou lze využít, pokud
odjinud importujeme matematický model již v tomto jazyku zapsaný. Jedním ze tří výše
uvedených způsobů zadanou úlohu je možné nechat vyřešit. Výstupem pro úlohy menších
rozměrů je sestavená simplexová tabulka včetně podílů u jednotlivých kroků, doplněná
o tabulky optimálních hodnot proměnných a pravých stran, včetně redukovaných nákladů
a stínových cen, umožní uživateli sestavit také zprávu z výstupů citlivostní analýzy.
8. Univerzální programovací jazyky
Jak vyplývá z přechozí kapitoly, je žádoucí, aby bylo možné matematické modely
obvykle pracně sestavené v nějakém optimalizačním programu exportovat do jiného.

Obrázek 22 – MPS formát vygenerovaný v MPL
Zdroj: vlastní

• MPS
Potřeba vzájemné kompatibility kompilátorů dala vzniknout univerzálnímu
kódovacímu jazyku MPS (zkratka pro mathematical programming system), který je tedy
standardizovaným formátem pro zadávání matematických modelů do LP programů a jejich
uchovávání a většina komerčních programů s algebraickým modelovacím jazykem již dnes
tento formát podporuje.
Jedná se o tzv. sloupcově orientovaný jazyk, názvy a hodnoty musí být zapsány
do stanoveného sloupce, což historicky souvisí s původem tohoto formátu již v dobách zápisů
na děrné štítky, v některých MPS editorech jsou k lepší orientaci zobrazené svislé vodící čáry.
Obrázek 21 ukazuje pro porovnání matematický model zapsaný v jazyku MPS pro stejnou
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úlohu, kterou zachycuje také Obrázek 5 nebo Obrázek 12, tento formát je pro uživatele sice
dosti nepřehledný, ale čitelný.
Mezi programy podporující modelovací formát MPS patří například CPLEX,
GUROBI, XPRESS, LINGO, MOPS, FortMP, XA, CoinMP, GLPK, LPSolve, LiPS, CONOPT,
KNITRO a LGO.
9. Závěr
Software, který se používá při řešení optimalizačních úloh, byl roztříděn do sedmi
kategorií, každý z produktů byl vyzkoušen typických na školních úlohách a stručně popsán.
Podle jejich parametrů, jako jsou např. dostupnost či četnost využití v praxi, budou vybrány
produkty pro výuku předmětu Operační výzkum.
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VÝUKA NUMERICKÉ MATEMATIKY
NA FS VŠB-TU OSTRAVA

Pavel Ludvík, Zuzana Morávková
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt: Prezentujeme sadu moderně koncipovaných studijních materiálů, především
sbírky řešených úloh z numerické matematiky s využitím MATLABu. Naší snahou je
jednak minimalizovat kompromisy v rozsahu výkladu, jednak umožnit nadanějším studentům prohloubit své znalosti nad rámec osnov.
Klíčová slova: numerické metody, MATLAB.

The education of the numerical methods
in FME VŠB-TU Ostrava
Abstract: We introduce a collection of modern educational materials, especially a series
of worked examples for numerical methods with accented usage of MATLAB. A reduction
of the length of the Numerical Mathematics course which recently occurred in our faculty
resulted in an appreciable need for a more effective way of teaching. We made use of
this opportunity to prepare materials which reflect the current situation and which could
also help talented students to deepen their knowledge beyond a standard course’s syllabus.
Key words: Numerical Methods, MATLAB.
Předmět Numerická matematika patří mezi povinné předměty všech studijních programů 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. Jeho obsah
tvoří následující témata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

problematika chyb, podmíněnost a stabilita výpočtů;
řešení nelineárních rovnic;
přímé metody řešení soustav lineárních rovnic, vlastní čísla a vlastní vektory;
iterační metody řešení soustav lineárních rovnic.
aproximace metodou nejmenších čtverců a interpolace pomocí polynomů a splajnů;
numerické derivování a integrování;
jednokrokové metody pro řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice.
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Dochází k inovaci tohoto kurzu, neboť v akademickém roce 2012/13 došlo v rámci
přesunu předmětu do šestého semestru ke zkrácení výukové doby ze 14 týdnů na 9. Naším
hlavním záměrem je proto efektivní inovace osnov předmětu tak, aby byla přes snížení
počtu vyučovacích hodin zachována předchozí úroveň kurzu a současně nedošlo ke skokovému růstu nároků na studenty.
Vytvořili jsme sadu moderně koncipovaných studijních materiálů, především sbírky
(řešených i neřešených) úloh z numerické matematiky s využitím MATLABu, stručného
úvodu do MATLABu, pracovních listů, autotestů a sady domácích úkolů. Naší snahou
je jednak minimalizovat kompromisy v rozsahu výkladu, jednak umožnit nadanějším studentům prohloubit své znalosti nad rámec osnov. Vypracované materiály jsou vhodné pro
studenty prezenční formy studia, významně z nich však těží také studenti formy kombinované. Dostupnost výsledků je zajištěna provozem webových stránek s kurzem, který je
aktualizován garantem předmětu (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Ukázka webové stránky se studijními materiály
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Hlavním pilířem našich studijních materiálů je sada komentovaných řešených příkladů,
které jsou řešeny ručním výpočtem a současně pomocí MATLABu. Zdůraznili jsme souvislost mezi matematickým aparátem numerických metod a jeho implementací pomocí
matematického softwaru MATLAB. A snažíme se ve studentech podpořit pěstování elementární programátorské kultury při řešení úloh — důraz na efektivní a prakticky použitelná řešení.
Předchůdcem těchto řešených příkladů byly webové stránky s obdobně koncipovanými
příklady a ohlas na ně byl vždy velmi pozitivní.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY V MATLABU

Přı́klad 7.1. Pomocı́ LU-rozkladu PA = LU řešte soustavu

   

−1 0
3
x1
24
 3 −3 −6 ·  x2  = −66 .
1
1
2
x3
16
Výpočet LU-rozkladu s permutačnı́ maticı́ pomocı́ Gaussovy eliminačnı́ metody s výběrem
hlavnı́ho prvku můžeme spočı́tat bud’ ručně, jak jsme to ukázali v Kapitole . Nynı́ si
ukážeme, jak toho dosáhnout pomocı́ matematického softwaru MATLAB. Bude vhodné
pracovat s zlomky, takže nejprve přı́slušným způsobem nastavı́me přı́kaz format. Pak
vytvořı́me proměnnou A, do nı́ž uložı́me zadanou matici soustavy.
>> format rat % Nastavení zlomků na výstup .
>> A =[ -1 0 3;3 -3 -6;1 1 2];



přı́kaz format str. 12

Následně využijeme přı́kazu lu, který LU-rozklad PA = LU spočte, matice P, L a U uložı́me do přı́slušných proměnných a necháme je zobrazit.
>> [ L U P ]= lu ( A )
L =
1
1/3
-1/3

0



0

1
-1/2

0
1

U =
3
0
0

-3
2
0

-6
4
3

0
0
1

1
0
0

0
1
0

P =

přı́kaz lu, MATLAB help

Výpočtem můžeme ověřit, že skutečně PA = LU, neboli A = P> LU.
>> P ’* L * U
ans =
-1
3
1

0
-3
1



3
-6
2

Dále definujeme (sloupcový) vektor pravé strany soustavy b.
>> b =[24; -66;16];
64

Obrázek 2: Ukázka řešených příkladů
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Díky pracovním listům se výrazně zvýšil komfort výuky a studenti získali více prostoru
pro přemýšlení nad probíranou látkou a kladení dotazů. Pracovní listy obsahují ke každé
kapitole stručný přehled teorie (viz obrázek 3) a několik příkladů, ve kterých je uvedeno
zadání a nastíněný postup řešení v programu MATLAB (viz obrázek 4). Dále je zde volný
prostor, kde si studenti zapisují své poznámky a ruční výpočet daného příkladu.
Mnohaleté zkušenosti s použitím pracovních listů pro studenty kombinovaného studia
a ohlas na ně je velmi pozitivní.
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Řy
2 - Nelineárnı́ rovnice
1.
1

Nelineárnı́ rovnice

Newtonova metoda
Necht’jsou splněny následujı́cı́ předpoklady:

Nelineárnı́ rovnice
Je dána spojitá funkce f ( x ). Hledáme x ∈ R, které je řešenı́m rovnice

1. f 0 je nenulová na intervalu h a, bi;
2. f 00 neměnı́ znaménko v intervalu ( a, b);

f ( x ) = 0.

3. platı́ f ( a) · f (b) < 0;

Separace kořenů

4. platı́

Grafická separace Z grafu funkce f najdeme polohu průsečı́ků s xovou osou.
Separace tabelacı́ Sestavı́me tabulku funkčnı́ch hodnot funkce f a
podle znaménkových změn určı́me intervaly obsahujı́cı́ kořeny.

< b−aa

Potom posloupnost

{ xk }

f (b)
f 0 (b)

< b − a.

počı́taná podle vzorce:
x k +1 = x k −

Metoda půlenı́ intervalu

f (xk )
.
f 0 (xk )

konverguje pro libovolnou počátečnı́ aproximaci x0 ∈ h a, bi.
Výpočet ukončı́me při dosaženı́ zadané přesnosti e, tj. když platı́

Bod x k určı́me jako střed intervalu h ak , bk i podle vzorce
xk =

f ( a)
f 0 ( a)

ak + bk
.
2

.

Dalšı́ interval zvolı́me podle znamének funkčnı́ch hodnot f ( ak ),
f ( x k ), f ( b k ).

| x k − x k +1 | ≤ e .

Je-li f ( ak ) f ( x k ) < 0, potom ak+1 := ak , bk+1 := x k ;
A je-li f ( x k ) f (bk ) < 0, potom ak+1 := x k , bk+1 := bk ;
Intervaly tedy postupně půlı́me a jejich středy tvořı́cı́ posloupnost
{ x k } konvergujı́ ke kořenu x̄. Výpočet ukončı́me při dosaženı́ zadané
přesnosti e, tj. když platı́
bk − ak
≤e
2
a poslednı́ střed x k je pak aproximacı́ kořene x̄ s přesnostı́ e.

Obrázek 3: Ukázka pracovního listu s teorií

Nedílnou součástí je i několik aplikovaných úloh, které ukázují numerickou matematiku
jako aplikovanou vědu s širokým spektrem využití v inženýrské praxi. Úlohy vznikají ve
spolupráci s odbornými katedrami a jsou stále rozšiřovány.
Poslední částí studijních materiálů jsou autotesty, které slouží studentům k samostatnému ověření jejich znalostí a stupně porozumění probrané látce a sada domácích úkolů,
jejichž vypracování pomáhá studentům získat větší jistotu při užívání výpočetních technik
numerické matematiky.
Všechny uvedené materiály jsou k dispozici ve formátu pdf ve dvou verzích. Jedna je
barevná s interaktivními odkazy a je určena k použití v elektronické podobě a druhá je
v černobílé verzi pro tisk.
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Numerická matematika

Katedra matematiky a deskriptivnı́ geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Řy
10 - př. interpolačnı́ polynom v základnı́m tvaru

9.

Přı́klad: Pro uzly xi a funkčnı́ hodnoty f i dané následujı́cı́ tabulkou
i
xi
fi

0 1
0 3
2 1

Nejprve zadáme do vektoru x uzly xi a do vektoru f funkčnı́ hodnoty f i .
>> x=[0; 3; 4]
>> f=[2; 1; 5]

2
4
5

Koeficienty polynomu spočı́táme jako řešenı́ soustavy lineárnı́ch rovnic.

sestavte interpolačnı́ polynom v základnı́m tvaru.

>> M=[ones(3,1) x x.ˆ2]
>> a=M\f
Koeficienty ai jsou zjevně racionálnı́ čı́sla a proto
si je vypı́šeme ve tvaru zlomku.
>> format rat
>> a
Nalezený interpolačnı́ polynom je
p2 ( x ) = 2 −

43
13
x + x2 .
12
12

Pro vykreslenı́ grafu nalezeného polynomu
p2 ( x ) si vytvořı́me body xg z intervalu h x0 , x2 i
a spočı́táme hodnotu interpolačnı́ho polynomu
p2 ( x ) = a0 + a1 x + a2 x2 v těchto bodech.
Vykreslı́me
graf
nalezeného
polynomu.
>>
>>
>>
>>
>>
>>

xg=x(1):0.01:x(3)
pg=a(1)+a(2)*xg+a(3)*xg.ˆ2
plot(x,f,’o’)
hold on
plot(xg,pg)
legend(’uzly’,’polynom’)

Obrázek 4: Ukázka pracovního listu s příkladem
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ZKUŠENOSTI S VÝUKOU POLOHOVÉ
STEREOMETRIE UŽITÍM PROGRAMU GEOGEBRA
Hana Mahnelová
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Abstrakt: Výuka polohové stereometrie patří také z didakticko-metodického pohledu k obtížnějším tématům středoškolské matematiky. Jedním z možných způsobů, jak výuku tohoto
tématu zkvalitnit, je užití dynamického programu GeoGebra, který v současné verzi umožňuje
práci se zobrazeným tělesem ve 2D a také simulaci objektu ve 3D. Článek obsahuje popis
organizace výuky, ukázky několika vybraných příkladů s konkrétními komentáři a zahrnuje
osobní zkušenosti autorky s výukou podporovanou počítačem.
Klíčová slova: polohová stereometrie, GeoGebra.

Experiences with teaching positional solid geometry using GeoGebra
Abstract: From didactic-methological point of view, teaching of positional solid geometry
belongs to more difficult topics in school mathematics. One way to improve teaching of this
topic is a use of dynamic program GeoGebra, which allows you to work with displayed solid
in 2D and also 3D simulation of the object. The article contains a description of teaching organizing, a few chosen examples with comments and it includes author's personal experiences
with teaching supported by computer.
Key words: positional solid geometry, GeoGebra.
1. Úvod
Rámcové vzdělávací programy uvádějí jako jeden z očekávaných výstupů výuky stereometrie
schopnost žáka zobrazit ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojit a zobrazit rovinný řez těchto těles. S principy volného rovnoběžného promítání se žáci seznamují už na
základní škole, kdy jsou obvykle schopni zobrazit krychli a kvádr. Střední škola podle svého
zaměření a možností rozšiřuje dovednost žáků zobrazit těleso o kolmé jehlany (nejčastěji pravidelný čtyřboký) a v některých případech další pravidelné kolmé hranoly. Výjimkou nejsou
ani komolé jehlany. Protože konstrukce obrazu tělesa je časově náročná, je víc než vhodné
pro další práci mít průměty těles předem připravené. Když jsem před mnoha lety začala svoji
učitelskou praxi, běžně si žáci vyráběli ze čtvrtky či kartonu, později z plastové desky, šablony základních těles s otvory v místech vrcholů pro jejich snazší vykreslení. Překreslit zobrazené těleso pomocí šablony zkrátilo dobu potřebnou k získání průmětu tělesa. Dnes, v době
používání moderních technologií, lze poměrně rychle připravit pracovní listy s průměty těles.
Počítačem vytvořené předlohy jsou přesné a esteticky vzhledné, takže žáky úspěšně motivují
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k používání pravítka, k přesnému a čistému rýsování. A co víc. Specializované softwary
umožňují interaktivní spolupráci mezi žáky a učitelem při řešení stereometrických polohových úloh. Ve své třídě jsem výuku tohoto tématu s maximálním přispěním počítače vyzkoušela. Zvolila jsem dynamický program GeoGebra z důvodu jeho intuitivního ovládání, plošného rozšíření, volné dostupnosti a možnosti pracovat ve 2D nebo 3D okně. Počítač také
umožňuje ukázat jiné pohledy na prostorovou situaci, což oceníme především v případech,
kdy se právě volné rovnoběžné promítání projeví jako nevhodné.
2. Organizace výuky
V úvodních hodinách stereometrie žáci společně s učitelkou rýsovali základní tělesa ve volném rovnoběžném promítání. Vzhledem k možnostem školy, kdy se nepodařilo zajistit souvisle několik vyučovacích hodin v počítačové učebně, probíhala navazující výuka tak, že žáci
dostali pracovní listy a učitelka pracovala v programu GeoGebra podle nápovědy žáků. Předlohy odpovídaly přesně zadáním pracovního listu. Podle potřeby byla využívána dvojrozměrná či trojrozměrná počítačová zobrazení. Pro případ, že by některým žákům ani počítačové
dynamické zobrazení nepomohlo porozumět situaci v trojrozměrném prostoru, byly v učebně
k dispozici také papírové a drátěné modely těles, špejle a plastové desky. Významnou pomůckou učitelky bylo laserové ukazovátko.
Téma polohové stereometrie jsem v pracovních listech rozdělila na tyto části:
• Vzájemná poloha přímek
• Vzájemná poloha přímky a roviny
• Vzájemná poloha dvou rovin
• Kritéria rovnoběžnosti
• Kritéria kolmosti
• Řez tělesa rovinou
• Průsečnice dvou rovin
• Průnik přímky s rovinou
• Průnik přímky s tělesem
Úlohy byly zadány převážně na krychli, kvádru, pravidelném čtyřstěnu, pravidelném čtyřbokém jehlanu, pro šikovnější žáky jsem měla připravený pracovní list s dalšími tělesy, např.
trojbokým, pravidelným pětibokým, šestibokým či osmibokým hranolem, pravidelným šestibokým jehlanem, kolmým hranolem s lichoběžníkovou podstavou, kosým hranolem a jehlanem. Další varianty obsahovaly příklady s přesně zadanými polohami bodů či přímek, avšak
v průmětu ležících mimo hrany a vrcholy zobrazeného tělesa.
3. Ukázky několika příkladů
Příklad č. 1 V krychli ABCDEFGH rozhodněte o vzájemné poloze přímek ↔ AB, ↔ GH .
Vybraná úloha je ukázkou situace, kdy metoda volného rovnoběžného promítání není vhodně
zvolená zobrazovací metoda. Na průmětu krychle obě přímky splynou (obr. 1). Z didaktického hlediska je dobře, když žákům ukážeme, že je třeba sledovat prostorové objekty z různých
pohledů a právě to umožní počítačový dynamický trojrozměrný model. Jednoduchým tažením
myši těleso snadno rozpohybujeme.
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Obrázek 1: Vzájemná poloha přímek ↔AD a ↔FG.

Příklad č. 2 V krychli ABCDEFGH rozhodněte o vzájemné poloze přímek ↔ DJ , ↔ GK ,
kde body J a K jsou po řadě středy hran AB a BF.
Situaci ve volném rovnoběžném promítání ukazuje obr. 2. Přímky se jeví jako různoběžné
nebo mimoběžné.

Obrázek 2: Vzájemná poloha přímek ↔DJ a ↔GK.

V době, kdy žáci řešili danou úlohu, ještě neuměli sestrojit řez těla rovinou. Použili způsob
rozšíření zobrazení prostoru pomocí další krychle, obr. 3. V programu GeoGebra další těleso
sestrojíme snadno např. užitím rovinové souměrnosti. Příklad je dobrou motivací k naučení se
řezů na tělese.
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Obrázek 3: Rozšíření zobrazeného prostoru

Přímky se protínají v bodě M, který je předním pravým vrcholem přidané krychle. Žákům
můžeme zdůraznit, že body D, J, M, K, G leží v jedné rovině, kterou také určují různoběžné
přímky ↔ DJ , ↔ GK . Na počítači můžeme užitím nabídek Rovina procházející třemi body
a Průnik dvou ploch snadno zobrazit řez uvažovanou rovinou a v případě potřeby pohybem
ukazovátka žákům demonstrovat jiný pohled, jako např. na obr. 4.

Obrázek 4: Rovina určená přímkami ↔DJ a ↔GK.

Příklad č. 3 Zobrazte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou ↔FGH, kde
bod G náleží výšce boční stěny BCV tělesa.
Při konstrukci obrazu řezu ve volném rovnoběžném promítání žáci obvykle postupují tak, že
nedříve hledají dva body roviny jedné stěny tělesa, jejichž spojením by našli první část řezu.
Poté zhodnotí, zda je možné využít rovnoběžnosti pro sestrojení další části řezu. Pokud žádný
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z předchozích postupů není možný, je třeba využít společného průsečíku tří rovin. Úlohy na
řezy jsme řešili ve 2D okně, pokud bylo třeba, správnost jsme ověřili ve 3D (obr. 5).

Obrázek 5: Řez jehlanu rovinou ve 2D a 3D.

Příklad č. 4 V pravidelném čtyřbokém jehlanu ABCDV zobrazte průsečnici rovin ↔EFG
a ↔KLM. Body K, L, M, F jsou střehy hran, poloha bodů E, G plyne z vytečkovaných čar.
Konstrukci na počítači ve 2D opět provádí učitelka podle nápovědy žáků. Ti současně frontálně rýsují do svého pracovního listu. Mnozí vybarvují pastelkami plochy jednotlivých mnohoúhelníkových řezů. Z důvodu lepší přehlednosti promítaného obrázku jsem skryla popisy
některých vrcholů tělesa. Také při řešení průsečnic dvou rovin jsme vyzkoušeli projekci ve
3D okně. Pro většinu žáků už byly obrázky při postupném zobrazování celých rovin, pak řezů
a nakonec průsečnice příliš komplikovaný. Špatně se v nich orientovali. (Konečné podoby
můžeme porovnat na obr. 6.) Proto jsem se rozhodla v dalších úlohách, kde se pracuje s více
než dvěma rovinami, 3D okno dále nevyužívat.

Obrázek 6: Průsečnice rovin ve 2D a 3D.
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Příklad č. 5 Zobrazte průnik přímky ↔PC s rovinou ↔KLM v pravidelném čtyřbokém
jehlanu.
Při grafickém řešení (obr. 7) této úlohy používáme dvě roviny, první je zadaná a druhou volíme tak, aby obsahovala danou přímku. Řez jehlanu rovinou
↔KLM
nepatří
k jednoduchým, při konstrukci využíváme několikrát společný bod tří rovin. Tak nám
v obrázku vzniká mnoho pomocných čar, které je potřeba včas skrývat, aby žáky nemátly.
V pracovních listech se řešitelé ochotně učí rozlišovat sílu čar, případně jejich barevné rozlišení. Počítačové řešení rychleji vytvoříme ve 3D okně.

4. Zkušenosti
4. Zkušenosti

Obrázek 6: Zobrazení průsečíku přímky s rovinou ve 2D a 3D.

Moje původní představa byla taková, že několik prvních hodin, kdy se zavádí a procvičuje
teoretická výstavba polohové stereometrie, budou žáci pod mým vedením ovládat připravené
interaktivní obrázky, vyslovovat hypotézy a následně je zdůvodňovat. Dle možností ve škole
jsem od záměru musela upustit a celá výuka tohoto tématu probíhala víceméně frontálně. Moje požadavky na didaktické prostředky se zúžily na učitelský počítač s nainstalovaným programem GeoGebra verze min. 5.0 (starší ještě nejsou vybaveny prostředím 3D) a dataprojektor. Obojím jsou v naší škole vybaveny všechny nedělené učebny.
Příprava na každou hodinu byla poměrně náročná. Mnoho hodin jsem tvořila a řešila v GeoGebře vybrané příklady tak, aby se zadání i následné řešení vešlo na papír, aby velikost předlohy byla optimální pro práci na papíře. Takto připravené listy jsem nakopírovala každému
žákovi. Po dětech jsem vyžadovala, aby pracovali s kvalitními rýsovacími pomůckami. Pokud
si vzpomínám, nenastal problém, že by někdo neměl čím rýsovat.
Žáci ochotně pracovali na připravených listech a postupně se zlepšovala kvalita jejich rýsování (rovnoběžek, kolmic, průsečíků přímek, přímky přesně procházely danými body, …). Mohli pracovat svým tempem, pokud byli s povinnou prací dříve hotovi, dostali pracovní list
s další verzí úloh, případně pomohli slabším spolužákům.
Jak už bylo řečeno, řešila jsem danou úlohu na počítači podle pokynů žáků. To mi umožnilo
vyvolat jednotlivce a zjistit, co mu dělá největší problém. Žáci si současně vštěpovali důležité
pojmy a rozvíjeli své schopnosti slovního vyjádření. Zpočátku jim to dělalo trochu problém,
ale časem bylo zřetelné výrazné zlepšení jejich slovního projevu k danému tématu. Tento
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způsob práce jsem využila také při zkoušení. Mohlo by se zdát, že souběžné řešení úlohy žákem na papíře a učitelem na počítači bude nesynchronní. Moje zkušenost je taková, že jsme
s většinou žáků drželi krok (zpočátku jsem byla i rychlejší), pokud se pracovalo ve 2D. Práce
ve 3D okně už mi trvala o trochu déle. Vysvětluji si to nedostačujícím hardwarem počítačů.
Při pohybu kurzorem se např. rozblikají popisy ve 3D okně. Stalo se, že obraz ve 3D se nezobrazil celý. Problém jsem odstranila nastavením vhodného rozlišení.
Každý pracovní list byl oboustranný formátu A4, pokud jsme řešili úlohy se zdůvodňováním,
na každé straně byly minimálně tři příklady. Strana listu, kde se procvičovaly konstrukční
dovednosti, obsahovala obvykle šest úloh. Domnívám se, že takový způsob výuky poskytl
prostor k řešení velkého počtu příkladů a potřebnému procvičení.
Řešení na počítači umožnilo ukázat různé způsoby řešení vedoucí ke správnému výsledku,
jednoduchou manipulací opakovat postup po krocích, demonstrovat přesné a kvalitní grafické
řešení, pohybovat tělesem ve 3D a ukázat i jiné pohledy na prostorovou situaci.
Práce ve 3D okně programu má ale určité slabiny. Např. chceme-li, aby zobrazení tělesa ve
3D správně rozlišovalo viditelnost hran, není možné nastavit ve Vlastnostech objektu na kartě
Barva neprůhlednost na 0. Mnoho objektů je potřeba měnit přes algebraické okno.
V grafickém 3D se obtížně „uchopí“ pomocí ukazovátka. Nabídka Bod na objektu ve 3D
umístí bod ne jen na přímku, ale do roviny. Zde jsem použila pro umístění bodu na přímku
ikonu Nový bod a při přiblížení k přímce se automaticky bod přichytí.
5. Závěr
Stereometrie, stejně jako planimetrie, nepatří mezi příliš oblíbená témata matematiky pro žáky a mnohdy ani pro učitele. Vzpomínám si, jak jsem črtávala na tabuli tělesa podobná krychli a jehlanům, využívala barevné křídy například k odlišení rovin a běhala po třídě, abych žákům ukázala správné řešení, které mám vyrýsované na papíře. Doba se změnila. Po zpětném
projektoru, jednom z významných materiálních didaktických prostředků, nastoupila výpočetní
technika. Počítač však klade na učitele nové nároky. Ale může hodně pomoci. Příprava hodin
polohové stereometrie s podporou počítače mne stála mnoho úsilí a času. Předpokládám, že
podle těchto příprav budu moci učit ještě několik dalších let. Významnou odměnou pro mne
byla kladná zpětná vazba přímo od žáků.

Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D.
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Komenského 779, 280 40 Nymburk
h.mahnelova@seznam.cz
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BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA S CABRI
V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ MATEMATIKY
David Nocar, Tomáš Zdráhal
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky
Abstrakt: Článek poukazuje na možnosti programu Cabri v přípravě budoucích učitelů
matematiky realizované konstruktivistickým přístupem známým jako badatelsky orientované
vzdělávání. Velmi vhodnou oblastí matematiky pro samostatné bádání a objevování
samotnými studenty je geometrie, která přímo vybízí zadávat úlohy badatelsky orientované.
Tento přístup je ještě více umocněn potenciálem dynamické geometrie, jako je např. Cabri
Geometrie. V tomto článku si popíšeme na příkladu kruhové inverze zkušenosti s řízeným
vlastním objevováním principů a vlastností tohoto zobrazení samotnými studenty.
Klíčová slova: badatelsky orientovaná výuka, Cabri geometrie, dynamická geometrie.

Inquiry-based education with Cabri in the math teacher training
Abstract: The article points out the possibilities of Cabri in the future mathematics teachers
training with the constructivist approach known as an inquiry-based education. Very suitable
area of mathematics for independent inquiry and students discovering is geometry which
invites you to specify inquiry-based problems. This approach is more enhanced by the
potential of dynamic geometry such as e.g. Cabri Geometry. In this paper we describe on the
example of circular inversion experiences with guided own discovering the principles and
features of this transformation by students themselves.
Key words: Inquiry-based education, Cabri geometry, dynamic geometry.

Úvod
V souladu s konstruktivistickým pohledem na znalosti žáka a jeho učení se v posledním
období velmi silně rozvíjí směr, označovaný jako badatelsky orientované vyučování
(Stuchlíková 2010). Tento pohled ovšem nemusíme omezovat pouze na žáky, ale stejný
přístup ve vzdělávání můžeme aplikovat i na studenty vysokých škol. Obecně tento fenomén
budeme označovat termínem badatelsky orientované vzdělávání - Inquiry-Based Education,
které v sobě zahrnuje z hlediska pedagogického odlišné: badatelsky orientovaná výuka Inquiry-Based Instruction (např. Amaral, Garrison, Klentschy, 2002), badatelsky orientované
učení - Inquiry-Based Learning (např. Edelson, Gordin, Pea, 1999) či badatelsky orientované
vyučování - Inquiry-Based Teaching (např. Tretter, Jones, 2003).
S filozofií badatelsky orientovaného vzdělávání se lze setkat již v pracích J. Piageta či
J. Deweye. Vychází z konstruktivistických teorií, které jsou založeny na nepředávání
poznatků v hotové podobě (viz transmisivní výuka), ale na jejich vytváření (konstruování)
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žákem (studentem). Konstruktivisticky založená výuka je nosným tématem řady autorů,
v matematice v prostředí ČR jsou to např. Molnár, Schubertová, Vaněk (2007). Z dalších
i zahraničních např. prof. Jaworski (2006) uvádí, že pod badatelsky orientovaným
vzděláváním se obvykle rozumí takové vzdělávací činnosti, které obsahují aktivity zaměřené
na zkoumání a objevování, výuka inspirovaná bádáním a badatelskými postupy. Tyto činnosti
nejsou nové. Podstatným znakem pro bádání je uplatnění experimentálních postupů
rozvíjejících usuzování a instrumentální dovednosti žáků (studentů), což je typické například
pro činnostní vyučování již v pojetí Krygovské (1977).
Badatelsky orientované vzdělávání nachází značnou odezvu v oborových didaktikách,
především přírodovědných oborů (Papáček, 2010) a technických oborů (Dostál, 2013), ale
také v matematice. V českém vzdělávacím kontextu matematického vzdělávání je podnětný
pohled Hošpesové (2014). Autorka upozorňuje, že se někdy setkáváme s vágními až naivními
představami o badatelských přístupech k výuce. Slova „badatelsky orientovaná“ výuka
vyvolávají (zejména u neučitelské veřejnosti) představu, že se jedná o bezprostřední
zprostředkování posledních poznatků vědy do vzdělávacího procesu, což se jeví v matematice
jako nemožné.
Badatelsky orientovaná výuka v praxi
Dokladem aktuálnosti problematiky a implementace badatelsky orientované výuky do
edukačního procesu v ČR jsou zkušenosti pedagogických a vědeckých pracovníků
prezentované na různých konferencích či publikace v tematicky zaměřených sbornících a
odborných časopisech. Např. Samková, Hošpesová, Roubíček, Tichá (2015) shrnují své
dosavadní poznatky o uplatňování myšlenek badatelsky orientovaného vyučování matematice
v přehledové studii publikované v časopise Scientia in educatione. Na konferenci s názvem
„Setkání učitelů matematiky všech stupňů a typů škol“ v listopadu 2014 v Srní byly
prezentovány tři navzájem navazující příspěvky pod názvem Sedm podob badatelsky
orientovaného vyučování I - III (Samková, Roubíček, Tichá - Hošpesová, 2014), jejichž
cílem bylo pomocí různě zaměřených ilustračních příkladů vyjasnit podstatu badatelsky
orientovaného vyučování matematice.
Některé zkušenosti získané při konkrétním uplatnění badatelsky orientovaného vyučování
v matematice konkrétně v prostředí primární školy publikovala Nováková (2013).
V následujícím roce se ve svém výzkumném šetření pokusila zjistit, zda učitelé primární
školy znají podstatu badatelsky orientované výuky a jaké překážky širšímu uplatnění brání.
Její zjištění potvrzují intuitivně vnímanou skutečnost, že badatelsky orientovaná výuka
matematiky není v edukační praxi primární školy dostatečně známa ani využívána. Pokud
jsou s ní učitelé obeznámeni (obvykle prostřednictvím kurzů dalšího vzdělávání), přijímají ji
ovšem příznivě a pokoušejí se ji do výuky zařazovat. (Nováková, Novák, 2014). Zde je vidět,
že s tímto přístupem je nutno seznamovat učitele (budoucí učitele) již při jejich studiu a
umožnit jim zažít studium a získávání nových poznatků i tímto badatelsky orientovaným
přístupem. Uvedená zjištění potvrzují i zkušenosti například ze Slovenska v souvislosti
s implementací tzv. objevného vyučování (Pavlovičová 2014). Důvody, které limitují častější
využívání badatelsky orientované výuky, spatřují učitelé především ve vnějších,
„objektivních“ příčinách a okolnostech - jednou z nejčastěji uváděných byl nedostatek
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vhodných didaktických materiálů. Alarmující bylo právě i zjištění, že v průběhu
vysokoškolského studia neměli respondenti možnost se s badatelsky orientovanou výukou
podrobněji seznámit. Pokud souhlasíme s názorem, že příprava učitelů by měla zahrnovat
i badatelsky orientované vzdělávání, je třeba hledat vhodné způsoby její implementace do
výuky. V badatelsky orientovaném vzdělávání v matematice se ukazuje víc než kdykoliv
předtím, že matematika je především cesta k poznávání a učitel je na této cestě průvodcem.
Osobnost učitele hraje důležitou roli v badatelsky orientovaném vzdělávání. Hejný,
Stehlíková (1999) uvádějí, že učitel, který je vedený snahou přispět k formování žákovy
osobnosti, nepředkládá žákovi hotové fragmenty poznání, ale ukazuje mu cesty, kterými se
žák sám k poznání může dopracovat, předkládá mu problémy, při jejichž řešení může zažít
krásné chvíle spojené s procesem poznávání. Abychom ale mohli připravovat takovéto učitele
pro základní školy, musíme k nim tímto způsobem přistupovat i při jejich studiu na vysoké
škole, kde nejen získají potřebné teoretické základy badatelsky orientovaného vzdělávání, ale
sami budou moci i zažít ten pocit vlastního poznávání.
V příspěvku se pokusíme ukázat a popsat alespoň jednu ukázku jako námět na badatelsky
orientované pojetí výuky realizované v rámci předmětu Matematické aplikace ICT na Katedře
matematiky PdF UP v Olomouci. Zaměříme se na objevování a budování základních
poznatků a principů jednoho z rovinných zobrazení - kruhová inverze, která studentům
doposud není známá. Zároveň naznačíme potencionál objevitelských aktivit prostřednictvím
počítačového softwaru dynamické geometrie, jakým je např. program Cabri. Tyto programy
jsou pro samostatné bádání a objevování vhodné nejen z hlediska jejich dynamičnosti a
interaktivity, ale také jak uvádí Žilková (2013), roli zde hraje i jejich motivační hodnota a
přitažlivost.
Dynamické geometrie
Na rozdíl od klasického pojetí geometrických konstrukcí na papír či tabuli s využitím pravítka
a kružítka, kdy získáme již neměnnou konstrukci (rys, obrázek), existují počítačové
programy, které umožňují konstrukce dynamické a interaktivní. Kotenkamp, Richter-Gebert,
(1998) tyto programy označují jako systémy interaktivní geometrie. J. Vaníček uvádí:
„Software, v němž nejsou sestrojené objekty statické, ale lze s nimi po jejich vytvoření dále
manipulovat, měnit jejich tvar, velikost a polohu v nákresně i pozici vzhledem k ostatním
objektům (při zachování určitých invariantů, jimiž jsou definované vztahy mezi objekty),
nazýváme programy dynamické geometrie.“
Tuto dynamiku umožňující pohyb vzájemně provázaných objektů lze velmi efektivně využít
k objasnění řady geometrických poznatků. Role učitele po zadání vstupních prvků řešeného
problému přechází do pozice průvodce (moderátora, facilitátora apod.) a žák se již musí
dopracovat k požadovanému poznatku sám metodou experimentování a následného
objevování.
Definice a základní vlastnosti kruhové inverze
Než přejdeme k samotné činnosti bádání a objevování základních poznatků a principů
kruhové inverze studenty, připomeneme pro čtenáře, jak se tento typ rovinné transformace
definuje a jaké jsou její základní vlastnosti.
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Abychom při definici nemuseli vyloučit z roviny střed základní kružnice kruhové inverze, tak
si nejprve rozšíříme Euklidovskou rovinu E2 o nevlastní bod. Tento bod se nazývá Möbiův
bod po německém matematikovi Augustu Ferdinandu Möbiovi a značí se např. M∞. Rovinu
rozšířenou o tento bod nazýváme Möbiovou rovinou M2. Pro Möbiův bod platí, že je různý od
všech bodů, které se v Euklidovské rovině E2 nacházejí a prochází jím všechny přímky.
Definice kruhové inverze: Mějme kružnici i(S, r) v Möbiově rovině. Kruhová inverze je
zobrazení, pro něž platí, že obrazem středu S je bod M∞, obrazem bodu M∞ je střed S a
obrazem libovolného bodu X ∈ M2, X ≠ S a X ≠ M∞, je bod X’, pro které platí
|SX| . |SX’| = ± r2,

přičemž polopřímky SX a SX‘ jsou souhlasné pro r2 a opačné pro −r2. V prvním případě
hovoříme o kruhové inverzi s kladnou mocností, ve druhém případě o kruhové inverzi se
zápornou mocností. Značíme i : X → X’ nebo i(X) = X‘. (Říha, 2010)
Nyní si uvedeme některé základní vlastnosti kruhové inverze.
Kruhová inverze je vzájemně jednoznačné zobrazení (bijekce) M2 na sebe, neboli každý bod
má právě jeden obraz a tudíž lze sestrojit inverzní zobrazení, které výslednému obrazu přiřadí
jeho původní vzor.
Kruhová inverze je involutorní zobrazení (involuce) na M2. To znamená, že když složíme
kruhovou inverzi samu se sebou, dostaneme identitu, tj. i ◦ i : X → X’ → X. Tedy kruhová
inverze i je sama sobě inverzním zobrazením.
V kruhové inverzi se body z vnitřní oblasti kružnice i(S, r) zobrazí na body z vnější oblasti
kružnice a naopak.
Máme-li bod X z vnitřní oblasti základní kružnice, pak platí |SX| < r

a z rovnosti r2 = |SX| . |SX’| plyne, že |SX’| > r, tedy X’ je z vnější oblasti. Z involuce plyne
obrácené tvrzení.
Vezmeme-li za vzor bod základní kružnice, zobrazí se na tentýž bod (samodružný bod). Celá
základní kružnice i(S, r) je samodružná (silně samodružná).
Přímka p procházející středem S základní kružnice i se zobrazí sama na sebe (p = p’), což ale
neplatí pro všechny její body (pouze průsečíky se základní kružnicí jsou samodružné body,
přímka p je slabě samodružná).
Máme-li přímku p, která neprochází středem S základní kružnice i, je jejím obrazem kružnice
p’, která prochází středem S základní kružnice i.
Z involuce tohoto zobrazení můžeme tvrdit, že obrazem kružnice k, která prochází středem
S základní kružnice i, je přímka k’, která středem S základní kružnice i neprochází.
Máme-li kružnici k(O, rk), která neprochází středem S základní kružnice i, je jejím obrazem
kružnice k’, která taktéž neprochází středem S základní kružnice i.
Bádání a objevování
Nyní si na příkladu kruhové inverze budeme demonstrovat badatelsky orientovaný přístup
k získání výše uvedených základních vlastností tohoto zobrazení jakožto nových poznatků
studentů, kteří se s tímto typem zobrazení doposud nesetkali.
Cíl, popis aktivity, pomůcky:
Cílem vyučovací hodiny je pochopení principu kruhové inverze a základních vlastností této
transformace - nových poznatků samotnými studenty o tomto zobrazení metodou
samostatného experimentování, vypozorování a vyvození příslušných základních principů a
vlastností tohoto zobrazení.
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Následujícím úkolem je zjistit, jak se v daném zobrazení zobrazují body, přímky a kružnice.
Zde využijeme potenciálu dynamických geometrií a daný problém řešíme za pomocí
takovéhoto softwaru např. v programu Cabri II Plus. (Tento program umí automaticky
sestrojit obraz bodu v kruhové inverzi, což je výchozí předpoklad k tomuto přístupu.)
Předpokládané znalosti a dovednosti studentů:
Studenti znají z předchozího studia principy a vlastnosti shodných a podobných transformací,
které jsou jim však v tomto případě spíše na obtíž. Kruhová inverze nepatří ani mezi
transformace shodné a ani mezi transformace podobné. Tady je spíš potřeba se od těchto
některých předchozích poznatků odprostit, neboť nepředstavují východiska pro požadované
poznatky nové a často vedou studenty na scestí. Některé dosavadní znalosti však uplatní
později při dokazování vlastností a zákonitostí, které při experimentování objeví.
Pro využití potenciálu programů dynamických geometrií je tedy potřebná dovednost umět
pracovat s těmito programy, jakým je např. program Cabri II Plus nebo s jiným programem ze
systému dynamických geometrií (Výchozím předpokladem ale je, aby daný program uměl
sestrojit obraz bodu v kruhové inverzi). Vyučující seznámí studenty s příslušným programem,
jeho možnostmi a ovládáním (V rámci studia na Katedře matematiky PdF UP v Olomouci
jsou studenti seznamováni s takovýmito programy v rámci předmětu Matematické aplikace
výpočetní techniky a následně v navazujícím studiu v předmětech Didaktické aplikace ICT.).
Jelikož je tento přístup osvojování si nových poznatků časově náročnější, nepaří mezi cíle,
aby student provedl veškeré kroky sám, ale aby prováděl jen ty, které povedou v souladu
s konstruktivistickým přístupem ke konstrukci nového poznatku - vlastnímu poznání nové
informace, vztahu, zákonitosti, proto vyučující může studentům určité kroky v programu
Cabri předchystat. V tomto případě se jedná o seznámení studentů s cílem výuky (seznámení
se s novým typem zobrazení, které je dáno základní kružnicí, pochopení principu tohoto
zobrazení a jeho základních vlastností, zjistit, jak se v tomto zobrazení zobrazují body,
přímky a kružnice), didaktickými prostředky, které mají k dispozici (v tomto případě PC
s programem Cabri II Plus a ukázat v prostředí programu funkci „kruhová inverze“) a
vyučující může také předchystat v novém okně programu základní kružnici i(S, r) a bod X,
který bude představovat vzor pro dané zobrazení.
Průběh činností, experimentování a objevování:
Studenti pracují dle předem daných pokynů vyučujícího na předpřipraveném zadání
v programu Cabri II Plus.
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Obr. 1: Zadání úlohy v programu Cabri II Plus
Dále studenti pracují sami a role vyučujícího přechází do role průvodce či moderátora, který
řídí a usměrňuje jejich vlastní experimentování. V první řadě jsou studenti vyzváni, aby si
nechali pomocí funkce „kruhová inverze“ zobrazit k bodu X příslušný obraz a nazvali jej X’.

Obr. 2: Obraz bodu v kruhové inverzi
Nyní bude využito interakce a dynamičnosti, které tyto programy nabízejí.
Aby studenti nemuseli zadávat další body (vzory) a zobrazovat k nim příslušné obrazy,
uchopí ukazovátkem tento jediný bod X a pohybují s ním po nákresně. Kde všude už se
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s bodem X pohybovali a kde všude tedy vznikaly příslušné obrazy tohoto bodu, si mohou
nechat zvizualizovat funkcí „zachování stopy“.

Obr. 3: Stopa bodu X a X’
Po chvíli experimentování by studenti měli dojít k následujícím závěrům:
•

Nachází-li se bod X ve vnější oblasti základní kružnice i, příslušný obraz X’ tohoto
bodu se nachází vždy ve vnitřní oblasti základní kružnice i

•

Nachází-li se bod X ve vnitřní oblasti základní kružnice i, příslušný obraz X’ tohoto
bodu se nachází vždy ve vnější oblasti základní kružnice i

•

Je-li bod X bodem základní kružnice i, je jeho obraz X’ roven témuž bodu (X’ = X).
Každý bod základní kružnice i je samodružný.

•

Celá základní kružnice i je samodružná, a to silně samodružná.

V programu Cabri II Plus je dokonce možné si ověřit kolinearitu tří bodů v rovině. Jelikož to
tak během experimentování vypadá, je možno si tento dojem ověřit pomocí funkce
„v přímce?“ a zjistíme tak, že bod X, jeho obraz X’ a střed S základní kružnice i leží vždy
v jedné přímce.
Vyučující studenty vyzve, aby si sestrojili polopřímku SX a z výše zjištěných poznatků a
ověřené kolinearity plyne, že obraz X’ bude náležet této polopřímce.
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Obr. 4: Kolinearita bodů X, X’, S
Nyní ještě budeme zkoumat vzájemnou polohu vzoru a obrazu bodu již jen v rámci směru
sestrojené polopřímky, a to přibližováním se ke středu S základní kružnice i a naopak
vzdalováním se od něj.
Studenti sami vidí, že když se bodem X přibližujeme ke středu S základní kružnice i, tak
příslušný obraz X’ se od středu S a tím i od základní kružnice i vzdaluje, a to velice rychle.
Naopak když se s bodem X od středu S a následně i od základní kružnice i vzdalujeme, tak
příslušný obraz X’ se pomalu přibližuje ke středu S základní kružnice i.
Některé poznatky, které z experimentování tušíme, nemůžeme zcela přesně tímto způsobem
ověřit. Na omezené nákresně nejsme schopni se dostat tak daleko s bodem X, aby se jeho
příslušný obraz dostal až do středu S základní kružnice i. Stejně tak nevidíme k bodu X jeho
příslušný obraz X’, když se s bodem X hodně přiblížíme ke středu S základní kružnice i, a
nebo když nám s ním náš bod X splyne.
Zde je potřeba provést určitou diskusi a následnou úmluvu, na základě které si se studenty
Euklidovskou rovinu E2 rozšíříme o nevlastní bod, ke kterému nám směřuje obraz X’, když se
přibližujeme s bodem X ke středu S základní kružnice i a kterého obraz X’ dosáhne,
ztotožníme-li náš bod X se středem S základní kružnice i (pro X = S).
Dle zavedeného označení seznámíme studenty s označením takovéhoto nevlastního bodu jako
Möbiův bod, který značíme např. M∞ a Euklidovskou rovinu E2 rozšířenou o tento nevlastní
bod nazýváme Möbiovou rovinou a značíme ji M2 (M2 = E2 ∪{M∞}).
Nyní můžeme formulovat následující další závěry:
•

Obrazem středu S základní kružnice i kruhové inverze je nevlastní bod M∞

•

Obrazem nevlastního bodu M∞ je střed S základní kružnice i kruhové inverze

V dalším kroku budeme zkoumat, jak se v kruhové inverzi zobrazují kruhové křivky (přímky
a kružnice). Nejprve se zaměříme na přímku.
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Dle instrukcí vyučujícího si studenti sestrojí v programu Cabri přímku neprocházející
základní kružnicí i kruhové inverze. Přímka p je vnější přímkou základní kružnice i.

Obr. 5: Vzor přímky p (p je vnější přímou základní kružnice i)
Nyní vyučující vyzve studenty k diskuzi, jak budeme hledat obraz zadané přímky p. Diskuze
a argumentace jsou úkony, které se většinou u konstrukčních úloh realizují až na závěr. Měly
by být samozřejmě i nedílnou součástí rozboru konstrukční úlohy a o to víc při badatelsky
orientovaném přístupu. Zde je potřeba zkombinovat cíl, předchozí poznatky a možné metody
realizace. Program Cabri II Plus nabízí pouze sestrojení obrazu bodu v kruhové inverzi. Tento
fakt spolu dlouhodobě zakotvenými poznatky o konstrukci přímky vede studenty většinou na
scestí. Program Cabri provádí bodové konstrukce a první co studenty napadne, je, že pro
jednoznačné určení přímky v Euklidovské rovině stačí dva různé body. Ve většině případů
provedou studenti následující konstrukci.

Obr. 6: Chybný obraz přímky p
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Nyní opět nastává diskuze a argumentace, ke které musí být studenti vyzváni, aby si
uvědomili chybu. Postupnými dotazy vyučujícího na obrazy konkrétních bodů zadané přímky
a dotazy na vybavení si předchozích poznatků získaných v předchozí části výuky týkající se
zobrazování bodů v kruhové inverzi a následně formulovaných závěrů předchozího bádání
dojdou studenti sami k závěru, že provedená konstrukce je chybná.
Z hlediska afinního pojetí podprostorů nahlížíme na přímku jako na množinu nekonečně
mnoha bodů, proto pro tyto body musí platit stejná pravidla, která jsme objevili při hledání
obrazu bodu v kruhové inverzi.
Jelikož je naše zadaná přímka p vnější přímkou základní kružnice i, všechny její body jsou
body z vnější oblasti základní kružnice i. Dle získaných poznatků to znamená, že všechny
obrazy X’, Y‘,… bodů X, Y,… přímky p musí ležet ve vnitřní oblasti základní kružnice i.
Abychom získali alespoň přibližnou představu o podobě množiny obrazů všech bodů přímky
p, mohli bychom si nechat zobrazit dostatečně velký počet bodů přímky p. Ale i když jsme
schopni a na malém úseku přímky zvolit jakkoliv velký počet bodů, jsme omezeni pouze tou
částí přímky, kterou máme k dispozici v nákresně programu Cabri a v porovnání s celou
přímkou je to jen nepatrná část. Zde spíš využijeme dynamičnosti programu Cabri v tom
ohledu, že jeden bod může být reprezentantem nekonečně mnoha bodů.
Na přímce p si zvolíme pouze jeden jediný bod X a tento bod pro nás představuje kterýkoliv
bod přímky p, neboť tento bod nemá pevně dané umístění, je pouze vázán na přímku p, proto
s ním můžeme po přímce p pohybovat. Necháme si zobrazit obraz tohoto bodu v kruhové
inverzi, získáme bod X’. Když pohybujeme bodem X po přímce p, pohybuje se bod X’ po
množině p’, která představuje obraz přímky p. Abychom si mohli alespoň částečně tuto
množinu obrazů zvizualizovat, použijeme v programu Cabri možnost zachovávání stopy.
Zůstanou nám tak viditelné všechny pozice bodu X, kde jsme s ním po přímce p pohybovali a
zároveň nám zůstanou viditelné všechny příslušné pozice obrazu X’.

Obr. 7: Stopa bodu X a bodu X’
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Nyní již získáváme určitý nový náhled na obraz přímky v kruhové inverzi. Zde již studenti
vidí, že obrazem nebude přímka, ale že by to mohla být kružnice. Pro získání celé kružnice p’
jakožto obrazu přímky p bychom museli projít bodem X celou přímku p, což je nereálné.
Využijeme tedy další funkce dynamické geometrie, kterou program Cabri nabízí,
označovanou jako „množina“. Jedná se o jednu z nejpřínosnějších funkcí programů
dynamických geometrií. Jelikož bod X nemá na přímce p pevně danou pozici a my tuto pozici
můžeme libovolně měnit, můžeme množinu těchto pozic považovat za nezávisle proměnnou.
Pozice bodu X’ již není libovolná, ale je dána pozicí bodu X, můžeme množinu pozic bodu X’
považovat za závisle proměnnou. Program Cabri nám pomocí funkce „množina“ vykreslí
celou množinu závisle proměnných v závislosti na všech možných pozicích nezávisle
proměnné. Neboli program Cabri nám ukáže množinu všech obrazů X’ v závislosti na všech
možných pozicích bodu X. Tak jak byl bod X zvolen, představují všechny jeho možné pozice
všechny body přímky p, tudíž množina všech jeho obrazů X’ na všech jeho možných pozicích
představuje obraz přímky p v kruhové inverzi tj. p’.

Obr. 8: Množina všech obrazů X’ (obraz přímky p)
Nyní máme obraz v kruhové inverzi jedné konkrétní přímky, která je vnější přímkou základní
kružnice i. Otázkou je, jestli je vždy obrazem přímky v kruhové inverzi kružnice. Zajímají nás
všechny možné polohy přímky p vůči základní kružnici i ale také vůči jejímu středu S (přímka
p je vnější přímkou kružnice i, přímka p je tečnou základní kružnice i, přímka p je sečnou
základní kružnice i a neprochází středem S základní kružnice i, přímka p prochází středem
S základní kružnice i). Všechny tyto případy si nyní můžeme ověřit díky dynamičnosti
programu Cabri. Nesestrojujeme žádné další přímky, ale uchopíme ukazovátkem stávající
přímku p a měníme její polohu v nákresně. Touto interakcí se dynamicky automaticky
překresluje i výsledná množina p’, která představuje obraz přímky p. Necháme studenty
samostatně experimentovat, aby si sami mohli ověřit všechny možné výše uvedené případy.
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Po chvíli experimentování by studenti měli dojít k následujícím závěrům:
•

Obrazem přímky v kruhové inverzi je vždy kružnice procházející středem základní
kružnice kruhové inverze nebo přímka.

•

Obrazem přímky p, která je vnější přímkou základní kružnice i je kružnice p’
procházející středem S základní kružnice i a se základní kružnicí i nemá žádný
společný bod.

•

Obrazem přímky p, která je tečnou základní kružnice i s bodem dotyku T, je kružnice
p’ procházející středem S základní kružnice i a bodem T, který je samodružný. Průměr
(poloměr) této kružnice je roven polovině velikosti průměru (poloměru) základní
kružnice i. (Obr. 9)

•

Obrazem přímky p, která je sečnou základní kružnice i v bodech X1, X2 a neprochází
středem S základní kružnice i, je kružnice kružnice p’ procházející středem S základní
kružnice i a body X1, X2, které jsou samodružné. (Obr. 10)

•

Obrazem přímky p, která prochází středem S základní kružnice i a se základní kružnicí
má společné body X1, X2, je přímka p’, která je s přímkou p samodružná (jedná se
pouze o slabou samodružnost, neboť obsahuje pouze dva samodružné body X1, X2).
(Obr. 11)

Obr. 9: Přímka p je tečnou základní kružnice i
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Obr. 10: Přímka p je sečnou základní kružnice i ∧ S ∉ p

Obr. 11: Přímka p je sečnou základní kružnice i ∧ S ∈ p
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Dále se z kruhových křivek zaměříme na kružnici.
Dle instrukcí vyučujícího si studenti k původnímu zadání kruhové inverze v programu Cabri
sestrojí kružnici k ve vnější oblasti základní kružnice i. Kružnice k a i nemají žádný společný
bod (vzdálenost středů kružnic je větší než součet jejich poloměrů).

Obr. 12: Vzor kružnice k (k je ve vnější oblasti základní kružnice i)

Nyní vyučující vyzve studenty k diskuzi, jak budeme hledat obraz zadané kružnice k.
První pokusy studentů jsou na stejném principu jako v předchozím případě přímky v kruhové
inverzi. Program Cabri II Plus, který nabízí pouze sestrojení obrazu bodu v kruhové inverzi,
opět vede studenty k realizaci vyplývající z jejich dlouhodobě zakotvených poznatků
o konstrukci kružnice, že pro jednoznačné určení kružnice v Euklidovské rovině stačí znát
střed kružnice Sk a jeden bod kružnice K.
Ve většině případů si studenti tedy zvolí na kružnici k jeden bod K a provedou následující
konstrukci. (Obr. 13)
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Obr. 13: Chybný obraz kružnice k
Nyní opět nastává diskuze a argumentace, ke které musí být studenti vyzváni, aby si
uvědomili chybu.
Na rozdíl od přímky zde nevzniká očividná chyba vyplývající z původních poznatků
o zobrazování bodů v kruhové inverzi. Všechny body zadané kružnice k jsou ve vnější oblasti
základní kružnice i, proto obrazy všech bodů kružnice k musí ležet ve vnitřní oblasti základní
kružnice i, což je splněno. Nalezli jsme ale ty správné body? To můžeme prozatím tvrdit
pouze o bodech K a Sk.
Nyní by měl vyučující vyzývat studenty, aby si svá řešení ověřili ještě na několika dalších
bodech (K2, K3) kružnice k.

Obr. 14: Zobrazení bodů K2, K3 kružnice k v kruhové inverzi
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Zde je již vidět, že zvoleným způsobem nelze nalézt obraz kružnice v kruhové inverzi.
Po zvolení dalších bodů K2, K3 na kružnici k, nejsou jejich obrazy K2’, K3‘ body sestrojené
kružnice k‘. Takto sestrojená kružnice k‘ není obrazem kružnice k v kruhové inverzi dané
kružnicí i.
Abychom získali alespoň přibližnou představu o podobě množiny obrazů všech bodů kružnice
k, mohli bychom si nechat zobrazit dostatečně velký počet bodů kružnice k (na rozdíl od
přímky je máme všechny v naší nákresně dostupné), ale i zde raději využijeme dynamičnosti
programu Cabri opět v tom ohledu, že jeden bod může být reprezentantem nekonečně mnoha
bodů (v našem případě všech bodů kružnice k).
Na kružnici k si necháme pouze jediný bod K a tento bod pro nás představuje kterýkoliv bod
kružnice k, neboť tento bod nemá pevně dané umístění, je pouze vázán na kružnici k, proto
s ním můžeme po kružnici k pohybovat. Necháme si zobrazit obraz tohoto bodu v kruhové
inverzi, získáme bod K’. Když pohybujeme bodem K po kružnici k, pohybuje se bod K’ po
množině k’, která představuje obraz kružnice k. Je vidět, že množinou k’ je opravdu kružnice,
ale již víme, že to nemůže být kružnice se středem v bodě Sk’. Abychom si opět mohli tuto
množinu obrazů zvizualizovat, použijeme v programu Cabri možnost zachovávání stopy.
Zůstanou nám tak viditelné všechny pozice bodu K, kde jsme s ním po kružnici k pohybovali
a zároveň nám zůstanou viditelné všechny příslušné pozice obrazu K’.

Obr. 15: Stopa bodu K a bodu K’
Jelikož na rozdíl od přímky máme v nákresně dosažitelné všechny body kružnice k, mohli
bychom tímto způsobem zvizualizovat celou množinu k’ (záleží na velikosti poloměru zadané
kružnice), ale pro další práci s výslednou množinou (obrazem kružnice k) není tento způsob
vhodný, protože se stoupou se v programu Cabri nedá dále pracovat.
Využijeme tedy další již známé funkce dynamické geometrie, kterou program Cabri nabízí,
označovanou jako „množina“. Tím nám program Cabri ukáže množinu všech obrazů K’
v závislosti na všech možných pozicích bodu K. Tato množina představuje obraz naší
kružnice k v zadané kruhové inverzi.
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Obr. 16: Množina všech obrazů K’ (obraz kružnice k)
Nyní již máme správně sestrojený obraz naší kružnice k v kruhové inverzi se základní
kružnicí i.
Pokud jsme si zachovali i obraz středu Sk kružnice k, je nyní patrné, že střed kružnice se
v kruhové inverzi nezobrazuje na střed obrazu kružnice. S využitím kruhové inverze většinou
řešíme takové úlohy, u kterých nás zajímá pouze samotná kružnice, ale její střed nikoliv.
Kdybychom tedy chtěli v programu Cabri sestrojit obraz kružnice v kruhové inverzi jinak, než
s využitím funkce „množina“ a nepotřebujeme, aby byl zobrazen i střed zadané kružnice,
můžeme využít i funkce „kuželosečka“ (kružnice je jeden z možných typů kuželoseček).
Obecně je kuželosečka jednoznačně dána pěti body. Proto bychom si na zadané kružnici
museli zvolit pět bodů (libovolných) a tyto body označit při konstrukci kuželosečky
příslušnou funkcí programu Cabri. Jelikož je ale kružnice takovým speciálním typem
kuželosečky, že k jejímu jednoznačnému určení stačí jen tři body, můžeme obraz kružnice
nalézt i následujícím postupem (zde již ale střed výsledné kružnice budeme potřebovat).
K libovolně zvoleným třem bodům zadané kružnice najdeme příslušné obrazy. Hledáme
kružnici, která těmito třemi nekolineárními body prochází. Můžeme tedy na hledanou kružnici
nahlížet jako na kružnici trojúhelníku opranou a její konstrukci provést stejným postupem.
Bod, kterým hledaná kružnice prochází, známe, proto zbývá nalézt její střed. Střed kružnice
trojúhelníku opsané se nachází v průsečíku os stran trojúhelníka.
Jelikož strany takovéhoto trojúhelníka jsou tětivy kružnice opsané, lze nalézt střed kružnice
z jejich známých bodů obdobným způsobem pomocí kterýchkoliv tětiv. Osa tětivy kružnice
vždy prochází jejím středem. Nalezený střed není shodný s obrazem středu S zadané kružnice.
Nyní již jsme schopni i několika způsoby sestrojit obraz v kruhové inverzi naší zadané
kružnice, která se nachází ve vnější oblasti základní kružnice i. Otázkou opět je, jestli je vždy
obrazem kružnice v kruhové inverzi zase kružnice. Zajímají nás všechny možné polohy
kružnice k vůči základní kružnici i ale také vůči jejímu středu S (kružnice k je ve vnější oblasti
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základní kružnice i, kružnice k je ve vnější či vnitřní oblasti základní kružnice i a má se
základní kružnicí i jeden společný bod a neprochází středem S základní kružnice i, kružnice
k má dva společné body se základní kružnicí i a neprochází středem S základní kružnice i,
kružnice k prochází středem S základní kružnice i).
Všechny tyto případy si nyní můžeme opět ověřit díky dynamičnosti programu Cabri.
Nesestrojujeme žádné další kružnice, ale uchopíme ukazovátkem střed Sk stávající kružnice
k a tím měníme její polohu v nákresně (uchopením kdekoliv na kružnici můžeme měnit i její
poloměr). Touto interakcí se dynamicky automaticky překresluje i výsledná množina k’, která
představuje obraz kružnice k. Opět necháme studenty samostatně experimentovat, aby si sami
mohli ověřit všechny možné výše uvedené případy.
Po chvíli experimentování by studenti měli dojít k následujícím závěrům:
•

Obrazem kružnice v kruhové inverzi je vždy kružnice nebo přímka.

•

Obrazem kružnice k, která je ve vnější oblasti základní kružnice i je kružnice k’, která
neprochází středem S základní kružnice i a se základní kružnicí i nemá žádný společný
bod.

•

Obrazem kružnice k, která je ve vnější či vnitřní oblasti základní kružnice i a má se
základní kružnicí i jeden společný bod T a neprochází středem S základní kružnice i je
kružnice k’, která neprochází středem S základní kružnice i a se základní kružnicí i má
jeden společný bod T, který je samodružný (T = T’). (Obr. 17)

•

Obrazem kružnice k, která má dva společné body (průsečíky) X1, X2 se základní
kružnicí i a neprochází středem S základní kružnice i, je kružnice k’, která neprochází
středem S základní kružnice i a se základní kružnicí i má dva společné body X1, X2,
které jsou samodružné (X1 = X1’, X2 = X2’). (Obr. 18)

•

Obrazem kružnice k, která prochází středem S základní kružnice i, je přímka k’, která
neprochází středem S základní kružnice i. (Plyne i z involuce kruhové inverze, neboť
již víme, že obrazem přímky, která neprochází středem kruhové inverze je kružnice
procházející středem kruhové inverze.) (Obr. 19)

V některých případech jsme zmínili jeden či dva samodružné body na kružnici podle jejího
umístění vůči základní kružnici i.
Také již víme, že samodružné jsou všechny body základní kružnice i, tudíž celá tato kružnice
je samodružná, a to silně samodružná.
Námětem na další bádání by mohlo být, zdali existuje i taková kružnice (takového poloměru a
pozice) jiná, než je základní kružnice i, která je v kruhové inverzi také samodružná.
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Obr. 17: Kružnice k má jeden společný bod T se základní kružnicí i

Obr. 18: Kružnice k má dva společné body X1, X2 se základní kružnicí i
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Obr. 19: Kružnice k prochází středem S základní kružnice i
Námět na další práci:
Po získání výše uvedených poznatků o kruhové inverzi, jejich vlastnostech a základních
principech odzkoušených na bodu, přímce a kružnici, si mohou studenti podobným způsobem
odvodit zobrazování dalších geometrických útvarů (úsečka, oblouk), které ale mohou
vydedukovat z předchozích poznatků, neboť se jedná o části aplikovaných geometrických
útvarů (přímky, kružnice) a poté tyto poznatky využít při sestrojování obrazů rovinných
útvarů (např. čtverec, trojúhelník, apod.)
Díky dalším nabídkám a možnostem programu Cabri mohou objevovat další jak polohové, tak
metrické vlastnosti mezi vzory a obrazy v kruhové inverzi.
Závěr
V našem příspěvku jsme na konkrétním příkladě poukázali na potenciál dynamických
geometrií pro podporu badatelsky orientovaného vzdělávání. Nebyl zde reflektován jeden
z významných faktorů, a to jaké postoje zaujímají k uvedenému přístupu samotní studenti?
Pro studenty je tento přístup motivující především efektivním využíváním moderních
technologií. Ale i zde považujeme za rozhodující roli kompetentního a kreativního učitele.
Tento přístup je časově náročnější, proto pokud se student sám neumí při řešení problému
posunout dál, nemůžeme ho nechat v této beznaději a neefektivně pracovat s časem. Je na
vyučujícím, jak dokáže doplňujícími otázkami a radami nasměrovat, dodat sebedůvěru a
dovést k získání vlastního poznatku.
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GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ
Jitka Nováková
ZŠ a MŠ Sepekov
Abstrakt: S kvalitní výukou geometrie se musí začít již na základní škole. Žáci by se měli
naučit pracovat s geometrickými místy bodů, používat přesné matematické zápisy. K získání
těchto kompetencí jim pomáhají pracovní listy vytvořené v programu GeoGebra. Umožňují
frontální výklad učitele, samostatnou práci žáků, ověřování získaných znalostí. Jsou
přizpůsobeny různým úrovním žáků ve třídě, učitel volí obtížnost podle daného složení třídy.
Klíčová slova: geometrie, geometrická místa bodů, matematické zápisy, GeoGebra

Geometrical sets of points in mathematics in a primary school
Abstract: A good quality teaching of geometry has to start already in the primary school.
Pupils should learn to work with geometrical sets of points and to use precise mathematical
formulations. Work sheets created in the GeoGebra program help them to acquire these
skills. The sheets enable the teacher a frontal explanation an independent work of the pupils,
verification of the knowledge gained. The sheets are tuned for different levels of the
children’s know-how in a class. The teacher chooses one that corresponds to the class.
Key words: geometry, geometrical sets of points, mathematical formulations, GeoGebra
Úvod
Geometrie nepatří u většiny žáků k oblíbeným oblastem matematiky. Největší potíže jim činí
konstrukční úlohy. Není možné se je naučit zpaměti. Žák by měl úloze rozumět, vědět co má
dělat, ale hlavně proč to má dělat. Správný postup řešení konstrukční úlohy by se měli žáci
naučit již na základní škole. Znát geometrická místa bodů, naučit se používat přesné
matematické zápisy. Tady je pravděpodobně onen „zakopaný pes“. Dost často se učitelé na
základní škole věnují těmto nácvikům pouze okrajově, žáci je nemají zažité a úlohám pak
nerozumí. Proto jsem sestavila sadu pracovních listů v programu GeoGebra, které pomohou
žákům do geometrie snadněji proniknout. Ke tvorbě těchto pracovních listů mě inspiroval
citát o správné výuce: „Prozradit žákům něco, na co mohou přijít sami, není pouze špatný
způsob výuky, je to přímo zločin.“ Listy jsou tvořeny tak, aby s jejich pomocí přivedl
vyučující žáky k naformulování nového poznatku. Žáci mohou pracovat s obrázky také
samostatně na počítači a objevovat tak probírané téma zcela bez pomoci učitele. Listy jsou
sestavené s ohledem na odlišné úrovně žáků ve třídě. Vyučující volí obtížnost podle
schopností žáka, který bude s listem pracovat.
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1. Matematické zápisy
1.1. Matematické symboly
Žák by měl pochopit, že určitou konstrukci jde narýsovat, slovně popsat a zapsat pomocí
matematických symbolů. K tomu slouží několik pracovních listů. Začnu tím nejjednodušším
(obr. 1). Pomocí zaškrtávacích políček se postupně zobrazují základní geometrické prvky a
vztahy (kružnice, úsečka, přímka, polopřímka, úhel, rovnoběžky, kolmice). Žák podle pokynu
na obrázku přiřadí k jednotlivým políčkům správný popis výběrem z nabídky. Pracovat může
individuálně na počítači nebo pod vedením učitele na dotykové tabuli. Pokud má učitel
k dispozici pouze počítač s dataprojektorem, promítá postupně jednotlivé obrázky a žáci
pracují do sešitu. Nápověda může zůstat i skryta a žák píše popis na tabuli nebo do sešitu.
(obr. 2). Pracovní list slouží k procvičování a ověřování znalostí, k individuálnímu i plošnému
užití.

Obr. 1
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Obr. 2
1.2. Popis konstrukce
Další pracovní list slouží k nácviku propojení mezi konstrukcí, jejím slovním popisem a
matematickým zápisem. Jedná se o ukázku popisu konstrukce jednoduché úlohy (obr. 3).
Na pracovní ploše se pohybem posuvníku postupně vytváří celá konstrukce. Současně s ní se
objevuje slovní popis i matematický zápis. Pomocí zaškrtávacích políček je možné jednotlivé
složky skrýt. Například nechat pouze matematický zápis, podle kterého žák rýsuje konstrukci
(obr. 4).

Obr. 3
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Obr. 4
Také v případě tohoto pracovního listu je možná individuální práce s počítačem (schopný žák
může konstrukci sestrojit přímo v GeoGebře), užití dotykové tabule nebo práce v sešitě na
základě dataprojektorem promítnutého obrázku. Náročnost úkolu volí vyučující vhodnou
kombinací zakrytých složek.
2. Geometrická místa bodů
První pracovní list (obr. 5) seznání žáky se způsobem práce s tímto typem pracovních listů.
Zaškrtávacím políčkem necháme zobrazit matematický zápis a nápovědu. Hledáme
požadovanou polohu bodu X. Pomůže posunutí úsečky AB tak, aby bod B ležel na přímce p.
Pokud je bod X v hledané poloze, zůstane po něm stopa. Žáci tímto způsobem objeví
geometrická místa bodů požadované vlastnosti (obr. 6). Poté se zaškrtnutím políčka Řešení
zobrazí množina hledaných bodů a její slovní popis (obr. 7).
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Obr. 5

Obr. 6
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Obr. 7
V dalším pracovním listě následuje po určení osy úsečky jako množiny bodů požadované
vlastnosti postníkem krokovaný postup konstrukce (obr. 8). Poslední řádek posuvníku
odpovídá na žáky často kladenou otázku „ Jak velký mají mít kružnice poloměr?“ (obr. 9).

Obr. 8
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Obr. 9

Mají-li s tímto listem pracovat žáci samostatně, musíme zajistit, aby nepoužili místo hledání
bodů pouze tlačítko řešení. K tomu slouží pole hodnota (obr. 10). Po zadání hodnoty 18 se
objeví řešení (obr. 11). Správnou hodnotu prozradí učitel až ve chvíli, kdy žáci hledanou
množinu bodů objeví. Po zadání hodnoty 8 se zobrazí postup konstrukce. Je málo
pravděpodobné, že by žáci hodnoty 18 a 8 náhodně odhalili. Já je vybrala proto, že
představují datum mého narození . Pro zkušeného uživatele GeoGebry není problém čas od
času hodnoty změnit.
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Obr. 10

Obr. 11
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3. Úlohy řešené pomocí geometrických míst bodů
Následující pracovní list je vhodný pro dotykovou tabuli (obr. 12). Žák pracuje pod vedením
učitele, odpovídá na jeho otázky. Po správné odpovědi učitel nechá zobrazit popsaný krok
úlohy (obr. 13).

Obr. 12

Obr. 13
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Po vytvoření řešení vede učitel s žákem diskuzi o možném počtu řešení. Žák zkouší určený
počet řešení na tabuli vymodelovat. Všemi objekty je možné pohybovat, měnit může
i parametry pomocí posuvníku. Záleží na něm, jaký postup zvolí (obr. 14).

Obr. 14

Na závěr uvedu ještě jednu úlohu (obr. 15) Ta se lépe uplatní na střední škole, zejména na
škole technického zaměření, kde žáci mají deskriptivní geometrii. Ve chvíli, kdy se pomocí
stopy bodu začne vykreslovat parabola, žáci pochopí, že zadání úlohy je vlastně definice
paraboly, jak ji znají z hodin deskriptivni geometrie (obr. 16).
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Obr. 15

Obr. 16
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Závěr
Ve svém příspěvku jsem se pokusila ukázat různé možnosti využití GeoGebry ve výuce
geometrie na ZŠ. Pracovní listy jsou jednoduché, snadno s nimi pracuje učitel i žák.
Nevyžadují hlubší znalost GeoGebry, proto je možné jejich používání bez předchozí výuky
GeoGebry. Listy s úspěchem využívám i při individuálních hodinách integrovaného žáka.
Jsou většinou zaměřené na podporu slabších žáků, ale mohou rozvíjet i žáky šikovné. K jejich
použití stačí v krajním případě pouze učitelské PC a dataprojektor. Doufám, že se mi pomocí
těchto listů podaří zlepšit znalosti žáků v oblasti geometrie.

Literatura:
[1] http://www.geogebra.org, oficiální stránka programu GeoGebra
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GEOGEBRA INSTITUT NA VŠB-TU OSTRAVA
Radomı́r Paláček, Jana Volná
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Abstrakt: Cı́lem tohoto článku je představit nově vznikajı́cı́ GeoGebra institut, který
byl vytvořen na Katedře matematiky a deskriptivnı́ geometrie VŠB-TU Ostrava, a jeho
přı́nos pro výuku. Ukážeme, čeho chceme dosáhnout a čeho již bylo dosaženo. Vytvořili
jsme webové stránky majı́cı́ za úkol shromáždit materiály vznikajı́cı́ mezi členy katedry
a zpřı́stupnit je také vyučujı́cı́m, kteřı́ majı́ s tı́mto softwarem méně zkušenostı́. Stránky
obsahujı́ aplety týkajı́cı́ se různých oblastı́ matematiky a také nástroje do GeoGebry
včetně návodů na jejich tvorbu.
Klı́čová slova: GeoGebra, aplety, návody, GeoGebra institut.

GeoGebra Institute at VŠB-TU Ostrava
Abstract: The aim of this article is to introduce new GeoGebra Institute established
at VŠB-TU Ostrava. The activities of our Institute will be presented on the Institute’s
website. The web is the place for storing materials, applets and tools created by members
of Department of mathematics and descriptive geometry.
Key words: GeoGebra, applets, Instructions, GeoGebra Institute.

1

Úvod

GeoGebra [1] je silný nástroj určený na vizualizaci geometrických objektů a vytvářenı́
geometrických konstrukcı́. Jejı́ ovládánı́ je intuitivnı́ což také přispı́vá k jejı́ oblı́benosti
mezi učiteli a žáky všech vzdělávacı́ch stupňů a typů škol. Setkat se s nı́ můžeme ve výuce
matematiky od škol základnı́ch až po školy vysoké, od učilišt’ přes odborné školy až po
gymnázia.
Jeden indicko-americký myslitel jednou prohlásil:
Ten, kdo má rád výzvy, může v životě dokázat neobyčejné věci.“
”
Sri Chinmoy
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Možná jsme se nechali inspirovat právě tı́mto výrokem, když jsme se rozhodli založit
na Katedře matematiky a deskriptivnı́ geometrie (dále jen KMDG [3]) GeoGebra institut
a stát se alespoň malou části ve vývoji a životě tohoto softwaru. KMDG je celoškolskou
katedrou na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava [2]. Tato univerzita se
svým zaměřenı́m řadı́ ke školám technicko-ekonomického typu, jejichž základnı́m úkolem
je poskytovat vysokoškolské vzdělánı́, rozvı́jet výzkum, vývoj a spolupráce s praxı́. Mezi
hlavnı́ důvody, které nás přivedly až k založenı́ institutu patřı́
• zatraktivněnı́ výuky matematiky,
• ulehčenı́ práce při výkladu,
• sdı́lenı́ materiálů ve výuce,
• společné řešenı́ možných problémů spojených s výukou,
• možnost podı́let se na dalšı́m vývoji softwaru GeoGebra.

2

Personálnı́ zastoupenı́

Zakládajı́cı́mi členy vzniklého institutu, kteřı́ se budou podı́let na jeho dalšı́m rozvoji,
jsou
• Radomı́r Paláček - předseda GI,
• Zuzana Morávková - správce webových stránek,
• Jana Volná - koordinátorka,
• Petra Schreiberová - organizátorka kurzů, propagace.
Každý z nás bude zodpovědný za některé dı́lčı́ úkoly, nicméně na většině podstatných věcı́
budeme pracovat společně.

3

Použitı́ v matematických předmětech

Materiály vytvořené v GeoGebře se použı́vajı́ ve výuce ve formě
• motivačnı́ch přı́kladů (lineárnı́ algebra - přı́klad na šifrovánı́),
• demonstračnı́ch přı́kladů (derivace, Taylorův polynom, tečna, normála, extremálnı́
úlohy, tečná rovina, atd.),
• aplikačnı́ch úloh z praxe a života,
• dalšı́ použitı́ (matematické texty - skripta, pracovnı́ listy, statické obrázky, aplety,
testy (Obrázek 1)).
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Obrázek 1: Ukázka neopraveného a opraveného testu vytvořeného v GeoGebře.

4

Čeho bychom chtěli dosáhnout?

GeoGebra institut, stejně jako samotná GeoGebra, má před sebou dlouhou cestu, na které
může narazit na spoustu překážek. My jsme teprve na začátku našı́ cesty. Půjdeme krůček
po krůčku od malých úkolů k těm velkým. Zaměřı́me se hlavně na
• zvyšovánı́ vlastnı́ kvalifikace v užı́vánı́ GeoGebry (certifikáty),
• navázánı́ spolupráce s jinými instituty,
• rozšiřovánı́ studijnı́ch materiálů pro studenty (aplety),
• překlady návodů z GeoGebry do českého jazyka,
• tvorba video návodů úloh do GeoGebry,
• šı́řenı́ povědomı́ o softwaru GeoGebra mimo VŠB (střednı́ a základnı́ školy),
• dalšı́ vzdělávánı́ středoškolských učitelů (vydávánı́ certifikátů).

5

Čeho jsme již dosáhli

Letos jsme již čtvrtým rokem pořádali workshop z GeoGebry v rámci mezinárodnı́ konference Modernı́ matematické metody v inženýrstvı́ (3µ) [4]. Tato konference má bohatou
tradici, letos proběhl již 24. ročnı́k. V roce 2012 se k nı́ přidal náš workshop.
Před začátkem samotné akce majı́ všichni účastnı́ci a zájemci o workshop k dispozici přı́ručku (Obrázek 2) s přı́spěvky všech přednášejı́cı́ch. Přednesené přı́spěvky jsou
publikovány jako přı́loha sbornı́ku konference.
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Obrázek 2: Přı́ručky z GeoGebra workshopu
V budoucnosti bychom chtěli pokračovat v této aktivitě a rozšiřovat okruh posluchačů,
kterým je workshop určený. Účastnit by se ho mohli také učitelé základnı́ch a střednı́ch
škol a široká veřejnost.

5.1

Ukázka vybraného přı́spěvku z přı́ručky - GeoGebra 2D

Na Obrázku 3 vidı́me část přı́spěvku workshopu z roku 2013 od Jany Bělohlávkové
věnovanou vykreslenı́ Pythagorova stromu. V tabulce je krok po kroku popsaný postup
konstrukce řešenı́.

Obrázek 3: Pythagorův strom
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5.2

Ukázka vybraného přı́spěvku z přı́ručky - GeoGebra 3D

Na Obrázku 4 vidı́me náhled části přı́spěvku workshopu z roku 2015 od Jany Volné a Petra
Volného věnovanému vykreslenı́ Schodiště v GeoGebře 3D. Na závěr přı́spěvku si posluchači mohli vyzkoušet anaglyfické brýle a posoudit prostorový vjem, který anaglyfické
zobrazenı́ nabı́zı́.

Obrázek 4: Schodiště

6

Webové stránky institutu

Webové stránky institutu budou poskytovat souhrnné informace o jeho činnosti a budou
neustále doplňovány o nové informace. Bude zde rozcestnı́k s odkazy na řadu důležitých
stránek (GeoGebra Tube, konference 3mi, atd.). Dále budou obsahovat tematicky rozdělené
návody pro práci s GeoGebrou ve formě textu nebo videı́. Pro řešenı́ některých typů úloh
je užitečné mı́t k dispozici dı́lčı́ konstrukce. Vytvořené konstrukce ve formě nástrojů do
GeoGebry si bude moci uživatel volně stáhnout a nainstalovat do své GeoGebry.

Poděkovánı́
Autoři děkujı́ za podporu svému pracovišti.
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CONCEPT CARTOONS A JEJICH INTERAKTIVNÍ
MOŽNOSTI
Libuše Samková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Abstrakt: Tento příspěvek představuje výukovou pomůcku zvanou Concept Cartoons.
Podrobně se věnuje hlavně interaktivní elektronické verzi této pomůcky a různým možnostem
jejího využití ve výuce matematiky. Ukazuje také různé možnosti, jak originální Concept
Cartoons přizpůsobit potřebám a záměrům konkrétního učitele.
Klíčová slova: Concept Cartoons, interaktivní, ICT ve výuce matematiky.

Concept Cartoons and their interactive features
Abstract: This contribution introduces an educational tool called Concept Cartoons. It
focuses mainly on interactive electronic version of this tool, and on various possibilities of its
use in mathematics teaching. It also shows how original Concept Cartoons can be adjusted to
the needs and objectives of a particular teacher.
Key words: Concept Cartoons, interactive, ICT in mathematics education.

cartoon n.
1 karikatura, kreslený vtip; obrázkový seriál
2 kreslený film, groteska
[3]
Úvod
Při výuce přírodovědných předmětů na základních školách ve Velké Británii se již více než 20
let poměrně intenzivně používá výuková pomůcka zvaná Concept Cartoons. Protože
myšlenka, na které jsou Concept Cartoons založeny, je přenositelná do libovolného školního
předmětu, objevily se Concept Cartoons nedávno i ve výuce matematiky a angličtiny.
Tento článek představuje Concept Cartoons jako takové, podrobněji se věnuje jejich
elektronické verzi a interaktivním možnostem, které elektronická verze nabízí pro výuku
matematiky.
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Co to jsou Concept Cartoons
Název Concept Cartoons (jako množné číslo od názvu Concept Cartoon) vymysleli Brenda
Keogh a Stuart Naylor v roce 1991, o dva roky později pak publikovali o Concept Cartoons
svůj první příspěvek v odborném časopise [4].
V rozporu se slovníkovou definicí uvedenou na minulé stránce nejsou Concept Cartoons
kreslené vtipy ani obrázkové seriály, ale s obojím mají něco společného: každý Concept
Cartoon je jednoduchý kreslený obrázek znázorňující "bublinový" rozhovor několika dětí.
Děti se nacházejí v nějakém známém prostředí (školním či mimoškolním), texty v bublinách
jsou stručné a používají jednoduchý jazyk. V rámci rozhovoru bývá nejdůležitější bublina
umístěná vlevo nahoře, často je v ní blíže naznačeno diskutované téma. Jedna z bublin
obsahuje místo textu otazník. Viz Obr. 1.

můžeme

Obr 1 : Concept Cartoon; převzato z [2], vlastní překlad.

Původně byly Concept Cartoons pouze statickými obrázky, avšak stále se rozšiřující využití
počítačů a interaktivních tabulí ve výuce iniciovalo vznik jejich interaktivní elektronické
verze. V současné době jsou tak Concept Cartoons k dispozici ve třech různých formátech:
a) v kroužkové vazbě s černobílými obrázky velikosti A4;
b) jako barevné plakáty;
c) na CD-ROM.
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Statická verze
Při použití tištěné nebo promítané statické verze Concept Cartoons jsou obrázky žákům
obvykle nabízeny s otázkami "Co si myslíš ty?", "Kdo z dětí na obrázku má pravdu?",
"Proč?", "Co můžeme doplnit do prázdné bubliny?", apod. Děti mohou s Concept Cartoons
pracovat individuálně, v malých skupinkách, i celá třída najednou.
Interaktivní verze
Při použití elektronické verze Concept Cartoons na interaktivní tabuli či v počítači se
jednotlivé části obrázku zobrazují postupně a některé z nich můžeme měnit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jako první se zobrazí pozadí obrázku (prostředí, ve kterém se rozhovor odehrává);
do tohoto prostředí "připlují" jednotlivé děti a jejich prázdné bubliny;
pak se objeví text v bublině vlevo nahoře;
texty v dalších bublinách se zobrazí až po poklepání na postavičku dítěte, ke kterému
bublina patří;
text v libovolné bublině je možno smazat a nahradit vlastním;
chceme-li do bubliny vrátit původní text, stačí jen znovu poklepat na příslušnou
postavičku;
také je možné mazat a měnit čísla a nápisy, které jsou součástí pozadí obrázku;
v libovolné fázi je možné si aktuální podobu obrázku vytisknout, příp. uložit ve
formátu pdf.

S interaktivní verzí Concept Cartoons obvykle pracuje celá třída společně. Učitel má možnost
vybírat pořadí, v jakém se texty v bublinách budou zobrazovat, může do bublin vpisovat své
vlastní texty, nebo texty podle návrhů žáků. Volbu pořadí či změny textů mohou provádět i
sami žáci.
Výše uvedené interaktivní možnosti Concept Cartoons umožňují i plynulé vytváření nových
Concept Cartoons, například vhodnou změnou obsahu první bubliny (Obr. 2), změnou čísel
v pozadí obrázku (Obr. 3), nebo změnou nápisů v pozadí obrázku (Obr. 4). Učitel má tak
možnost přizpůsobit obtížnost či téma originálních Concept Cartoons své třídě.
Závěr
Concept Cartoons jsou nepochybně zajímavou učební pomůckou. Nabízí netypický pohled na
každodenní situace, které obsahově souvisejí s výukou. Využití Concept Cartoons při výuce je
výzvou nejen pro žáky, ale i pro učitele. Více podrobností o této učební pomůcce naleznete na
webu [1]. Je zde také vyvěšeno několik interaktivních příkladů k on-line vyzkoušení.
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Obr 2 : Concept Cartoon z Obr. 1 s pozměněným obsahem bubliny vlevo nahoře. Ostatní bubliny je
možné ponechat beze změny.

Obr 3 : Concept Cartoon z Obr. 1 s pozměněným žlutým číslem v pozadí. Texty v bublinách byly
přizpůsobeny této změně.
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Obr 4 : Concept Cartoon z Obr. 1 s pozměněným žlutým nápisem v pozadí. Texty v bublinách bude nutno
přizpůsobit novému tématu.

Poděkování: Článek vznikl za podpory GA ČR v rámci projektu 14-01417S (Zkvalitňování
znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky
orientované výuky).
Literatura:
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[4] Keogh, B., Naylor, S.: Learning in science: another way in. Primary science Review, 26,
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KONCEPCE VÝUKY MATEMATIKY
NA VŠB - TUO

Petra Schreiberová, Petr Volný
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt: Prezentujeme koncepci výuky matematiky v bakalářském studiu na vybraných
fakultách VŠB – Technické univerzity Ostrava v souvislosti s využitı́m výpočetnı́ techniky.
Klı́čová slova: GeoGebra, Excel, pracovnı́ listy, matematika, statistika.

Mathematical education at VŠB - TUO
Abstract: The concept concerning mathematical education in the bachelors study programs on some selected faculties at VŠB - Technical University of Ostrava is presented.
Keywords: GeoGebra, Excel, worksheets, mathematics, statistics.
Katedra matematiky a deskriptivnı́ geometrie zajišt’uje výuku matematiky na následujı́cı́ch fakultách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Hornicko-geologická
fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvı́, Fakulta strojnı́, Fakulta stavebnı́
a Fakulta bezpečnostnı́ho inženýrstvı́. V rámci bakalářského studia na těchto fakultách
běžı́ kurzy z předmětů Matematika I, II a III, přı́padně Bakalářská matematika I, II,
Aplikovaná statistika a Statistika.
Matematika I (Bakalářská matematika I) je zaměřena na matematickou analýzu (funkce
jedné proměnné, limity, diferenciálnı́ počet a aplikace), lineárnı́ algebru (matice, determinanty, inverznı́ matice a soustavy lineárnı́ch rovnic) a analytickou geometrii v prostoru
(vektorový počet, přı́mka, rovina, vzájemná poloha a metrické úlohy).
Matematika II (Bakalářská matematika II) obsahuje matematickou analýzu (integrálnı́
počet funkcı́ jedné proměnné, funkce vı́ce proměnných, diferenciálnı́ počet funkcı́ vı́ce
proměnných, aplikace) a obyčejné diferenciálnı́ rovnice.
Matematika III (Statistika, Aplikovaná statistika) se zabývá teoriı́ pravděpodobnosti,
náhodnou veličinou a zpracovánı́m datových souborů.
Pro Matematiku I a II byly v minulých letech připraveny soubory pracovnı́ch listů.
Vzhledem k tomu, že naše zkušenosti s využı́vánı́m pracovnı́ch listů při přı́mé výuce
Autoři děkujı́ za podporu svému pracovišti a projektu FRVŠ 17/2015.
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jsou pozitivnı́, rozhodli jsme se, že podobné materiály připravı́me i pro Matematiku III.
Vznikne tak ucelený soubor studijnı́ch materiálů, který pokryje základnı́ kurzy matematiky v rámci bakalářského studia. Studenti mohou pracovat s pracovnı́mi listy prostřednictvı́m výpočetnı́ techniky, listy jsou ve formě interaktivnı́ho pdf. Listy obsahujı́ kromě
zpracovaného tématu i aktivnı́ prvky, pomocı́ kterých lze jednoduše přecházet mezi jednotlivými stránkami. Studenti mohou také využı́t odkazy na pomůcky vytvořené v GeoGebře
a na komentovaná videa. Studenti majı́ k dispozici také černobı́lou verzi pracovnı́ch listů
určenou pro tisk.
Pracovnı́ listy jsou rozděleny do třech hlavnı́ch bloků podle svého konkrétnı́ho využitı́
při přı́mé výuce či při samostudiu. Následujı́ ukázky pracovnı́ch listů s využitı́m v rámci
přednášky, pro samostudium a pro cvičenı́.
Matematika I - pracovní listy

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Řy
182 - Graf goniometrické funkce kosinus

163.

Zadání Přiřad’te k obrázku správný funkční předpis.
a) y = cos x

b) y = cos 3x

c) y =

1
3

cos x

d) y = cos x −

π
4



e) y = cos x +

π
6



f) y = 1 − cos x

Doplňte definiční obor a obor hodnot. Zjistěte, zda je funkce sudá nebo lichá. Najděte intervaly, na kterých je funkce rostoucí, klesající.
Je funkce ohraničená? Má funkce extrémy?
Řešení

Video

¬
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2
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1
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1
0
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−π/2

−2

−3

−3

−3

3

3

2

2

2

1

1

1

0

π/2

π −3π
2π −2π
3π −π
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−5π/2
5π/2
−3π/2

π/2

π

3π/2

2π

5π/2

3π

0

π/2

π

3π/2

2π

5π/2

3π

±

3

−1

0

−1

−2

°

−π/2

π −3π
2π −2π
3π −π
3π/2
−5π/2
5π/2
−3π/2

−2

¯

−3π −5π/2 −2π −3π/2 −π

π −3π
2π −2π
3π −π
3π/2
−5π/2
5π/2
−3π/2

Teorie: 25

®

−π/2

0

−1

π/2

π −3π
2π −2π
3π −π
3π/2
−5π/2
5π/2
−3π/2

−π/2

−1

−2

−2

−2

−3

−3

−3

Obrázek 1: Matematika I - ukázka neřešené úlohy
Na tomto pracovnı́m listu se nacházı́ typická úloha z úvodu do Matematiky I, kdy je
úkolem studenta ztotožnit daný funkčnı́ předpis s odpovı́dajı́cı́m grafem a vypsat jednotlivé vlastnosti zadaných funkcı́. Pokud si student pracovnı́ listy vytiskne, může si řešenı́
úlohy napsat přı́mo do tohoto pracovnı́ho listu. Na konci semestru pak bude mı́t k dispozici vlastnı́ sbı́rku úloh.
Na přednášce použı́váme pracovnı́ listy, které obsahujı́ základnı́ teoretické poznatky,
definice a věty. Pracovnı́ listy pro přednášku nemajı́ za úkol nahradit skripta. Jedná se
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o formu standardizovaného zápisu přednášek s tı́m, že student má k dispozici prostor pro
zápis vlastnı́ch poznámek.
Matematika II - listy k přednáškám

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Video

Řy
40 - Parciální derivace

29.

Geometrický význam parciálních derivací
Geometrický význam parciálních derivací je stejný, jako v případě derivace
funkce jedné proměnné. Jedná se o směrnici tečny sestrojené v daném bodě.
Rovina σ určená rovnicí y = y0 je rovnoběžná s rovinou xz (rovina
xz je určena rovnicí y = 0). Průnikem roviny σ s grafem funkce
∂f
( A), A = [ x0 , y0 ], je
z = f ( x, y) je křivka κ. Parciální derivace
∂x
směrnice tečny (tan α) tκ ke křivce κ v bodě A = [ x0 , y0 , z0 = f ( x0 , y0 )].
Rovina ν určená rovnicí x = x0 je rovnoběžná s rovinou yz (rovina
yz je určena rovnicí x = 0). Průnikem roviny ν s grafem funkce
∂f
z = f ( x, y) je křivka λ. Parciální derivace
( A), A = [ x0 , y0 ], je
∂y
směrnice tečny (tan β) tλ ke křivce λ v bodě A = [ x0 , y0 , z0 = f ( x0 , y0 )].
z

Řešené příklady: 115, 116, 117
Příklady: 223-227

Definice 2.2.33: Parciální derivace druhého řádu funkce z = f ( x, y) jsou
definovány:
  2
 
 
 
∂ ∂f
∂ ∂f
∂2 f
∂ f
∂2 f
∂ ∂f
∂2 f
∂ ∂f
=
, 2=
,
=
,
=
.
∂y ∂y
∂x∂y ∂y ∂x
∂y∂x ∂x ∂y
∂x2 ∂x ∂x
∂y
Schwarzova věta
∂2 f ∂2 f
,
spojité v bodě
∂x∂y ∂y∂x
∂2 f
∂2 f
A = [ x0 , y0 ], pak jsou si v tomto bodě rovny,
( A) =
( A ).
∂x∂y
∂y∂x

Věta 2.2.34: Jsou-li smíšené parciální derivace

ν

A = [ x0 , y0 , z0 ]
σ
y0
λ

x0
κ

tλ

β

y

A = [ x0 , y0 ]

tκ
α
x

Obrázek 2: Matematika II - ukázka teorie
Tento pracovnı́ list obsahuje výklad týkajı́cı́ se geometrické interpretace parciálnı́ch
derivacı́. Výklad je doplněn také o obrázek, který daný pojem graficky prezentuje.
Pracovnı́ listy jsou vysázeny v systému LATEX, a proto je možné zdrojový kód pracovnı́ch listů jednoduše použı́t pro vytvořenı́ prezentace. Máme k dispozici datový projektor, a můžeme tedy přı́mo promı́tat obsah pracovnı́ho listu, se kterým student v dané
chvı́li pracuje. Při přı́mé výuce také použı́váme GeoGebru, která je pro vizualizace funkcı́
a jejich vlastnostı́ v rámci základnı́ch kurzů velmi vhodná.
Listy teoretické části odkazujı́ na listy obsahujı́cı́ řešené úlohy, které doplňujı́ přednášku
a cvičenı́ z matematiky. Sloužı́ pro samostatnou přı́pravu podobně jako pomůcky vytvořené v GeoGebře a komentovaná videa. Pomůcky a videa se nacházejı́ na serverech VŠB
a studenti k nim majı́ volný přı́stup. Našim záměrem do budoucna je sbı́rku současných
pomůcek obohacovat o dalšı́ co nejlépe zpracované didaktické pomůcky. Toto by měl
zaštı́tit nově vznikajı́cı́ GeoGebra institut Ostrava.
Videa pro Matematiku I a II byly vytvořeny pomocı́ interaktivnı́ tabule. Byly sestaveny sady dokumentujı́cı́ některé vybrané pojmy z teorie a komentované postupy řešenı́
reprezentativnı́ch úloh.
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Matematika II - řešené příklady

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Řy
115 - Parciální derivace

Poznámky

Zadání Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = x2 sin2 ( xy2 ) v bodě [π, 0].

2.

( x n )0 = nx n−1

3.

(e x ) 0 = e x

4.

( a x )0 = a x ln a

100.

1.

Řešení

Video

Teorie: 39, 40 Příklady: 223-227

Parciální derivace prvního řádu počítáme vzhledem k jednotlivým proměnným funkce z. Funkce z je funkcí dvou nezávislých proměnných, proměnné x a y. Parciální derivace tedy budeme počítat jak podle proměnné x, tak i podle proměnné y.
Vzhledem k definici parciální derivace budeme postupovat tak, že s proměnnou, podle které se nederivuje, budeme pracovat jako s konstantou. To ale v konečném důsledku znamená, že ve funkci z zůstane pouze jedna nezávislá proměnná. Funkce
z se stává funkcí jedné proměnné. Ale takovou funkci již umíme snadno zderivovat s využitím formulí 1. až 19.

(c)0 = 0

5.

(ln x )0 =

6.

(loga x )0 =

1
x

1
x ln a

7.

(sin x )0 = cos x

8.

(cos x )0 = − sin x

jelikož funkci z derivujeme podle x, pak s proměnnou y budeme pracovat jako s konstantou, naším úkolem je tedy derivovat součin dvou funkcí proměnné x, funkce x2 a složené funkce sin2 ( xy2 ), kterou derivujeme po jednotlivých složkách
v pořadí: druhá mocnina, sinus, xy2 ; ve výrazu xy2 je y2 konstanta v součinu a proto se derivuje pouze x,

9.

(tan x )0 =

10.

(cot x )0 =

∂z
∂ 2
∂
=
( x ) · sin2 ( xy2 ) + x2 · (sin2 ( xy2 ))
∂x
∂x
∂x
2
2
2
= 2x sin ( xy ) + x · 2 sin( xy2 ) · cos( xy2 ) · y2 = 2x sin2 ( xy2 ) + 2x2 y2 sin( xy2 ) cos( xy2 ).

11.

(arcsin x )0 =

Parciální derivace

Parciální derivace

∂z
funkce z podle proměnné x:
∂x

∂z
funkce z podle proměnné y:
∂y

12. (arccos x )0 =
13. (arctan x )0 =

1
cos2 x
1
− 2
sin x
1
√
1 − x2
1
−√
1 − x2
1
1 + x2
1
−
1 + x2

derivujeme zcela analogicky, v tomto případě budeme jako s konstantou pracovat s proměnnou x, derivujeme tedy složenou funkci; x2 je konstanta v součinu, proto se derivuje podle y pouze druhý činitel jako složená funkce v pořadí: druhá
mocnina, sinus, xy2 ; ve výrazu xy2 je x konstanta v součinu a proto se derivuje pouze y2 ,

14.

∂z
∂z
= x2 · (sin2 ( xy2 )) = x2 · 2 sin( xy2 ) · cos( xy2 ) · x2y = 4x3 y sin( xy2 ) cos( xy2 ).
∂y
∂y

15.

[c · u]0 = c · u0

16.

[u ± v]0 = u0 ± v0

Poznamenejme, že jestliže derivujeme podle y, tak samozřejmě lze použít formule uvedené v sekci „Poznámky“, stačí formálně
místo x psát y.
Parciální derivace jsou opět funkce dvou proměnných a snadno je vyčíslíme na zadaném bodě přímým dosazením:
∂z
(π, 0) = 0,
∂x

∂z
(π, 0) = 0.
∂y

Obrázek 3: Matematika II - ukázka řešené úlohy

Obrázek 4: Aplikace - GeoGebra
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(arccot x )0 =
u = u( x )

17.
18.
19.

v = v( x )

[u · v]0 = u0 · v + u · v0
h u i0
u0 · v − u · v0
=
v
v2

[u(v)]0 = u0 (v) · v0

V současné době probı́há tvorba nové série pracovnı́ch listů zaměřených na pravděpodobnost a matematickou statistiku (popisná analýza, bodové a intervalové odhady, testovánı́ hypotéz, jednoduchá lineárnı́ regrese), které jsou obsahem předmětu Matematika
III. Abychom dodrželi jednotnou formu, opět jsou připravovány pro studenty listy jak
na přednášku, tak i na cvičenı́. Výstupem bude interaktivnı́ pdf s hypertextovými odkazy
mezi listy s odpovı́dajı́cı́ řešenou problematikou. Protože současně probı́há také výuka Matematiky III, je možné s úlohami v pracovnı́ch listech přı́mo pracovat a aktuálně zı́skané
zkušenosti a zpětnou vazbu od studentů přenést přı́mo do připravovaných pracovnı́ch listů.
Matematika III - listy k přednáškám

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Řešené příklady: 50
Příklady: 87

Řy
31 - Lineární regresní model

21.

4.3

Metoda nejmenších čtverců

Sledujeme dvě veličiny x, y. Předpokládáme, že mezi nimi existuje vztah y = f ( x ). Chceme najít funkci, která
vystihuje tento vztah; v případě lineárního regresního modelu se jedná o regresní přímku
y = ax + b.
Pro nalezení rovnice regresní přímky (prochází nejblíže všem bodům a je jediná) slouží metoda nejmenších
čtverců, která vybere ze všech možných přímek takovou, pro níž je součet druhých mocnin odchylek bodů
od přímky minimální.
rezidua - chyby nalezeného řešení

ei = yi − ỹi

yi ... známé přibližné hodnoty (získané např. měřením)
ỹi ... odhad regresní funkce
Kriteriální funkce:

n

ϕ=

∑ ei2

i =1

Po dosazení dostaneme:
ϕ=

n

n

n

i =1

i =1

i =1

∑ (yi − ỹi )2 = ∑ (yi − (axi + b))2 = ∑ (yi − axi − b)2

Hledáme tedy minimum kriteriální funkce. Koeficienty a, b určíme ze soustavy normálních rovnic
∂ϕ
= 0,
∂a
∂ϕ
= 0.
∂b

Obrázek 5: Matematika III - ukázka teorie
Nynı́ představı́me ukázku jednoho uceleného tématu, jedná se konkrétně o úvod do
lineárnı́ regrese resp. nalezenı́ parametrů regresnı́ přı́mky. Na listu č. 31 (Obrázek 5) je
stručně vysvětlena teorie a popsán základnı́ princip metody nejmenšı́ch čtverců sloužı́cı́
k sestavenı́ soustavy normálnı́ch rovnic pro lineárnı́ regresnı́ model.
Pomocı́ odkazu na řešený přı́klad týkajı́cı́ se dané problematiky se studentovi zobrazı́
pracovnı́ list č. 50 (Obrázek 6), kde nalezne zadánı́ úlohy a pod nı́m uvedený postup řešenı́
této úlohy. V pravé části má k dispozici návod pro určenı́ řešenı́ s využitı́m Excelu. Je
mu nabı́dnuto vı́ce variant tvorby lineárnı́ho regresnı́ho modelu. Je možné se jednoduše
vrátit k teorii, přı́padně je možné si ověřit své znalosti na neřešené úloze, např. úloha na
pracovnı́m listu č. 87 (Obrázek 6).
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Matematika III - řešené příklady

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Řy
50 - Regresní model

Poznámky

Zadání Známe výsledky dvou testů u 8 studentů,

Regresní přímka
y = ax + b

36.

1. test

80

50

36

58

72 60

56

68

2. test

65

60

35

39

48 44

48

61

Soustava normálních rovnic
n

Řešení

n

y = 0, 5015 · x + 19, 908

2. test

60

i =1

n

i =1
n

i =1

i =1

a ∑ xi2 + b ∑ xi = ∑ xi yi

Teorie: 31,32 Příklady: 87,89,90

Proměnné vyneseme do bodového grafu, závislou (body z 2. testu) na osu y a nezávislou (body z 1. testu) na
osu x.
S využitím metody nejmenších čtverců odhadneme regresní přímku: y = 0, 5x + 19, 9

n

a ∑ xi + nb = ∑ yi

odhadněte parametry regresní přímky a určete odhad pro počet bodů z druhého testu u studenta, který dosáhl
z 1. testu 90 bodů.

i =1

E XCEL :
Grafické znázornění + rovnice regresní přímky
Vložení -> Bodový graf -> Přidat spojnici
trendu
zvolíme Lineární
zaškrtneme Zobrazit rovnici v grafu
Nalezení koeficientů
=LINREGRESE(data y;data x)
- vzorec je maticový
- tzn. musíme označit 2 buňky vedle sebe,
pak zadáme vzorec, stiskneme F2 a poté
CTRL+Shift+Enter

50

40

30

40

50

60 70
1. test

80

Využití analytického nástroje Regrese v Excelu.
1.Data → Analýza dat → Regrese
2.Vstupní oblat Y - závislá proměnná; Vstupní
oblat X - nezávislá proměnná; Výstupní oblast libovolná buňka

90

Odhad pro počet bodů z druhého testu:
počet bodů z 2.testu = 0, 5015 ∗ počet bodů z 1.testu + 19, 908
y = 0, 5015 ∗ 90 + 19, 908 = 65, 043 ⇒ 65 bodů

Matematika III - pracovní listy do cvičení

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Řy
87 - Regresní model

Tahák

Zadání Při zkoumání výtoku kapaliny štěrbinou byly získány údaje pro bezrozměrný součinitel výtoku uvedené
v tabulce v závislosti na výšce h.

Regresní přímka
y = ax + b

66.

Výška [m]

0,164

0,328

0,656

0,984 1,312

1,640

Součinitel výtoku

0,448

0,432

0,421

0,417 0,414

0,412

Nalezněte parametry regresní přímky. Rozhodněte, zda se jedná o kvalitní model a zda existuje mezi výškou
a součinitelem výtoku závislost a určete odhad hodnoty součinitele výtoku při výšce štěrbiny 1m.
Řešení

Teorie: 31-34 Řešené příklady: 50-52

Kvalita modelu
R2 ... koeficient determinace
Míra √
závislosti
R = R2 ... korelační koeficient
E XCEL : =CORREL(matice1;matice1)
Tvorba modelu pomocí Excelu
Vložení -> Bodový graf -> Přidat spojnici
trendu
zvolíme Lineární
zaškrtneme Zobrazit rovnici v grafu
zaškrtneme Zobrazit hodnotu spolehlivosti R

Obrázek 6: Matematika III - ukázka řešeného a neřešeného přı́kladu
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V rámci kurzu Matematika III využı́váme aktivně softwarové prostředky, jedná se
o Excel a GeoGebru. Tyto programy jsou pro potřeby výuky pro naše technické obory
zcela postačujı́cı́. Studenti je znajı́ a majı́ je k dispozici. V Excelu studenti řešı́ úlohy
zaměřené na výpočet pravděpodobnosti a předevšı́m pro zpracovánı́ semestrálnı́ho programu, v němž student prokazuje schopnost správně demonstrovat a interpretovat datový
záznam. GeoGebra je velmi vhodná pro lepšı́ pochopenı́ pojmu náhodné veličiny, rozdělenı́
náhodné veličiny a distribučnı́ funkce náhodné veličiny.
Již zmı́něnou úlohu na listu č. 87 lze vyřešit jak s využitı́m Excelu, tak i pomocı́
GeoGebry.

Obrázek 7: Lineárnı́ regresnı́ model - Excel

Obrázek 8: Lineárnı́ regresnı́ model - GeoGebra
Zkušenosti s pracovnı́mi listy a jejich ohlas na ně máme velmi pozitivnı́. Chceme
do budoucna stávajı́cı́ pracovnı́ listy dále rozvı́jet a přizpůsobovat potřebám studentů a
pedagogů.
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[6] Schreiberová, P., Volný, P.: Worksheets for Mathematics, Sbornı́k semináře Modernı́
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TECHAMBITION – UČIT SE OBJEVOVÁNÍM
Jakub Stránský
Techambition Ltd.
Abstrakt: Techambition je sbírka online lekcí, při kterých se studenti učí matematiku
objevováním v rámci domácí přípravy. To jim umožní interaktivní nápovědy a vizualizace
matematických principů vsazené do těchto lekcí. Na pozadí těchto online lekcí se pak
vyhodnocují veškerá dostupná data o aktivitě studentů. Díky tomu se učitel automaticky
dozví, které principy byly pro studenty problematické. Systém také automaticky vybere
samostatné vizualizace, které je možné použít při hodině pro efektivní vysvětlení těchto
principů.
Klíčová slova: Matematika, vyučování, Techambition, objevování, analýza dat, automatické
vyhodnocení

Techambition – Learn by Experimenting
Abstract: Techambition is a collection of online lessons. In these lessons, students learn
mathematics by experimenting during self-study. This is allowed by interactive hints and
visualizations of mathematical principles. On the background, all available data about the
students’ activity are evaluated. Thanks to automatic analysis of such data, teacher is provided
with the principles that have been problematic for students. The system also automatically
selects proper visualizations to be used in class to efficiently explain these principles.
Key words: Mathematics, teaching, Techambition, experimenting, big data analysis,
automatic evaluation

Systém Techambition je zde proto, aby zefektivnil a zpříjemnil výuku ve škole i domácí
úkoly ze středoškolské matematiky. A to jak studentům, tak učitelům. Je založen na
vizualizacích a sbírce online lekcí vhodné k domácí přípravě. Díky nim studenti v průběhu
své domácí přípravy přirozeně pochopí principy výpočtů ještě před tím, než se do počítání
skutečně pustí. Techambition si již oblíbili učitelé na středních školách, učilištích
i gymnáziích. Přes zaměření na středoškolskou látku je Techambition využíváno pro výuku
také na univerzitách. Včetně jedné z těch nejslavnějších - kalifornské Stanfordově univerzitě.
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Co zvládne počítač ve výukovém procesu lépe, než člověk? Například vyhodnotit tisíce dat
o domácí práci studentů. V online systému Techambition stačí zadat kterýkoliv
z připravených domácích úkolů ze středoškolské matematiky a učitel se dozví, jaké principy
dělaly studentům potíže. Systém také automaticky vybere vizualizace, které je možné použít
při hodině pro efektivní vysvětlení těchto principů. Samozřejmě jsou vyhodnoceny také
výsledky studentů, či kdo z nich úkol splnil poctivě a kdo jen z povinnosti.

Obr. 1 – Vizualizace Techambition použitá při hodině

Systém propojí všechny tři základní aspekty výuky. Tedy domácí přípravu studentů, dále
jejich testování a následnou přípravu učitele a nakonec i výuku v hodinách:
1) Díky vizualizacím a interaktivním nápovědám studenti v online lekcích při domácí
přípravě sami prozkoumají a naučí se principy matematiky v prostředí jim vlastním –
na internetu.
2) Systém automaticky informuje učitele o výsledcích, identifikuje problémová místa
probírané látky, a doporučí samostatné vizualizace pro jejich vysvětlení v další hodině.
3) Jedna vizualizace v kombinaci s domácím úkolem Techambition zkrátí dobu
potřebnou k vysvětlení matematických principů při hodině až o 78 % ve srovnání se
statickými obrázky. Důležitým faktorem efektivity vysvětlení problémového principu
je také návaznost výuky s vizualizacemi v hodinách na domácí přípravu.

Techambition funguje online v internetovém prohlížeči na jakémkoliv počítači nebo tabletu
doma či ve škole. Bez instalace, aktualizací nebo nastavování. Stačí se připojit a vše je
připraveno na internetové adrese www.techambition.com, kde je také možné získat více
informací a zdarma si celý systém vyzkoušet.
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POČÍTAČEM PODPOROVANÉ HODINY
NUMERICKÉ MATEMATIKY
Hana Štěpánková
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o počítačové podpoře předmětu Numerická matematika, vyučovaném na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ukazuje na využití moderních technologií při badatelsky orientované výuce tohoto
předmětu. Popisuje využití Excelu a matematického programu GeoGebra při numerickém
řešení nelineárních rovnic.
Klíčová slova: numerické metody, nelineární rovnice, Excel, GeoGebra, aproximace

Computer-aided teaching of numerical methods
Abstract: This paper deals with computer supporting Numerical Mathematics subject,
taught at the Faculty of Education of University of South Bohemia. Pointing at the use of
modern technologies in inquiry based education this subject. Describes use of Excel and
the mathematical program GeoGebra for numerical solution of nonlinear equations.
Key words: numerical Metods, nonlinear equation, Excel, GeoGebra, approximation
Podíváme-li se na školní prostředí, ve kterém se současná generace žáků pohybuje,
vidíme, že vybavenost jednotlivých škol moderními technologiemi až neuvěřitelně rychle
roste. Dnes už téměř nenajdeme školu, kde bychom nenašli interaktivní tabuli, dataprojektor, počítačovou učebnu, tablet, či jiné moderní vybavení. Díky této vybavenosti se
setkáváme i se stále častějším využíváním moderních technologií ve výuce a to na všech
stupních škol. Dalo by se říci, že s největší mírou využití této techniky se setkáme ve
výuce přírodních věd, mezi něž řadíme i matematiku. Matematika svým obsahem přímo
vybízí k užití vhodných programů, které mohou pomoci lépe pochopit některé matematické pojmy, objasnit různá tvrzení, demonstrovat různé matematické jevy atd.
Jedním cílem předmětu Numerická matematika I je seznámit studenty s tím, čím se
numerická matematika zabývá a co vlastně je. Druhým pak ukázat a naučit studenty
základní principy různých numerických metod. Tento předmět je vyučován v průběhu
jednoho semestru (asi 13 týdnů) jednou týdně 90 minut a je určen studentům dvouoborového bakalářského studia matematiky se zaměřením na vzdělání. Učebna je vybavena
interaktivní tabulí, obyčejnou tabulí, dataprojektorem a každý student má k dispozici
kalkulačku a počítač. Obsah předmětu můžeme rozdělit do několika tématických celků.
Těmi jsou
• Úvod do numerické matematiky a chyby ve výpočtech
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• Řešení nelineárních rovnic
• Interpolace
• Numerické derivování a integrování
Už na první pohled je vidět, že by byla velká škoda, kdybychom na tato témata nevyužili moderní technologie. Je nutné zmínit, že studenti, kteří navštěvují výuku Numerické
matematiky, již absolvovali předmět s názvem Výpočetní technika pro matematiky. Tedy
jsou seznámeni se základními vlastnostmi a možnostmi programů, jako je např. Excel,
Maple, Mathematica, Derive, Cabri Geometrie, Geogebra, a umí s nimi pracovat.
Ještě před pár lety, kdy jsem já studovala na vysoké škole, jsme v předmětu Numerické metody vše počítali pouze na kalkulačce. Zavedením GeoGebry do výuky, je možné
některé nové pojmy lépe graﬁcky znázornit např. názornými náčrtky, grafy a schématy.
Užitím Excelu se dají početní úkony podstatně zjednodušit, zrychlit a zpřesnit. Do cvičení
mohu zařadit obtížnější úlohy, stihneme jich více a studenti si své výpočty mohou snadno
zkontrolovat.
Vybrala jsem příklad, na kterém bych chtěla ukázat, jak se dají výše zmíněné programy využít a jak se dá uplatnit badatelsky orientovaná výuka s podporou počíteče. Jde
o řešení nelineární rovnice Newtonovou metodou. Studentům předložím příklad, jehož
prostřednictvím se je snažím s novou metodou seznámit.
Příklad
Newtonovou metodou (tzv. metodou tečen) najděte kladné reálné kořeny rovnice
x3 − x − 1 = 0
s přesností ε = 0.01.
Řešení. Dříve než přistoupím k vysvětlení nového pojmu, co to je Newtonova metoda,
vyzvu studenty, aby se pokusili říci vše, co se dá, o řešení této rovnice. Společně pak
všechny informace shrneme.
Zadaná rovnice je algebraická rovnice třetího stupně. Levou stranu rovnice tvoří polynomická funkce, označme ji f , tedy f : f (x) = x3 − x − 1. Nyní na zadanou úlohu
můžeme nahlížet tak, že hledáme takové reálné číslo α (mluvíme o kořenu polynomu f ),
aby f (α) = 0. Využijeme-li základních znalostí z algebry, víme, že taková reálná čísla
mohou být nejvýše 3. Navíc, z Descartovy věty (podle počtu znaménkových změn) plyne,
že existuje jen jeden kladný reálný kořen funkce f . Provedeme-li odhad ohraničenosti
všech kořenů, zjistíme, že mohou ležet jen v intervalu −2, 2. Tedy kladný kořen musí
být na intervalu 0, 2. Pro rychlou kontrolu zjištěného intervalu můžeme využít např.
graf funkce f , vykreslený v programu GeoGebra (viz obr. 1).
Vzhledem k tomu, že funkce f je spojitá na intervalu 0, 2 a funkční hodnoty v krajních bodech mají opačná znaménka f (0) = −1, f (2) = 5, je zde podle Darbouxovy věty
(věta o nabývání mezihodnot) existence kořene zaručena. Toto zjištění můžeme označit,
jako první předpoklad, který musí být splněn, abychom měli zaručenu existenci kořene na
určitém intervalu.
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Obr. 1: Graf polynomu f
1. Nechť funkce f je spojitá na intervalu a, b a f (a) · f (b) < 0.
Takže už víme, kde máme kořen polynomu hledat. Studentům vysvětlím, co je to
Newtonova metoda a na jakém principu je založena. Osvědčila se mi geometrická interpretace. Newtonova metoda je založena na sestrojení tečny v určitém bodě (označme jej
[x0 , f (x0 )]) k zadané funkci a hledání průsečíku této tečny s osou x (označme jej [x1 , 0]).
Bod [x1 , f (x1 )] se stane novým bodem, ve kterém opět sestrojíme tečnu ke grafu funkce
f a najdeme její průsečík s osou x (ten má souřadnice [x2 , 0]). Postup několikrát zopakujeme. Když vhodně zvolíme výchozí bod (což bývá zpravidla jeden z krajních bodů
možného intervalu), bude posloupnost hodnot x0 , x1 , x2 , x3 , . . . konvergovat k hledanému
kořeni α, viz obr. 2.

Obr. 2: Graﬁcké zobrazení principu Newtonovy metody
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Studenti okamžitě v intervalu 0, 2 zvolí jednu hodnotu (označme ji x0 ), v bodě
[x0 , f (x0 )] sestrojí tečnu ke grafu funkce f a naleznou její průsečík s osou x. Tento krok
udělají většinou bez rozmýšlení. Podívejme se na to, jaké možnosti mohou nastat. Na
obrázku 3 jsou znázorněny situace od tří studentů.

a) x0 = 0

b) pro x0 =

√1
3

c) pro x0 = 2

Obr. 3: Grafy tečen k funkci f
Je zřejmé, že jako x0 nelze zvolit ani hodnotu 0 ani √13 , viz obr. 3 a) a b). Totiž průsečík
tečny t0 s osou x není bodem intervalu 0, 2 a průsečík tečny tv vůbec neexistuje. Zdá
se, že vhodnou volbou by mohl být bod 2, viz obr. 3 c). Průsečík tečny t2 s osou x v uvažovaném intervalu leží. Otázkou tedy je, jak volit bod x0 a jaké vlastnosti funkce f musí
mít, aby se posloupnost průsečíků s osou x přibližovala ke kořeni α. Nabízí se možnost
využít dynamického aparátu GeoGebry na vykreslení tečen ke grafu funkce f v každém
bodě tohoto intervalu. Při pohybu zvoleného bodu po grafu funkce f , je vidět, jak se
mění sklon tečny a kde se nachází její průsečík s osou x. Snadno odhalíme, že bychom
měli interval 0, 2 zúžit. Ale jak? V dynamickém ztvárnění je to jasně vidět a studenti
na to okamžitě příjdou. Funkce f na intervalu 0, 2 mění monotonii a to je vlastnost,
která je nyní nežádoucí. Vzhledem k tomu, že monotonie funkce souvisí s její derivací, je
jasný další předpoklad, který by bylo dobré mít k dispozici. Po menší diskusi společně
zformulujeme druhý důležitý předpoklad pro tuto metodu.
2. Nechť v každém bodě intervalu a, b existuje první derivace funkce f , je spojitá
a nemění své znaménko (tj. platí f  (x) =
 0).
Než přistoupíme k dalšímu bádání, je čas ještě na jednu otázku.
„Co bychom mohli říci o počtu kořenů na intervalu a, b, když bude splněn předpoklad,
že derivace funkce f nemění své znaménko?
V učebně je chvíli naprosté ticho. Je poznat, že studenti usilovně přemýšlí a pak se ozve
překvapivé: „Aha, ten kořen může být jen jeden.
Ano, je to tak. Touto vlastností máme zaručeno, že v intervalu bude jen jeden kořen (tedy
jediné řešení zadané rovnice).
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Zůstává tedy to, v jakém bodě máme zahájit metodu. Podívejme se na obrázek 4
a porovnejme oba grafy. Jsou zde znázorněny tečny ta , tb ke grafu funkce f v krajních
bodech intervalu a, b, tedy v bodech [a, f (a)] a [b, f (b)]. Podstatný rozdíl je v tom, že
na obrázku 4 a) je funkce f na intervalu a, b konvexní a na obrázku 4 b) jde o funkci
konkávní. Všimněme si průsečíků tečen s osou x, označených xa , xb . Situace není stejná.
U funkce konvexní je blíže kořene α průsečík xb . Nabízí se volit x0 = b. U funkce konkávní
je to naopak průsečík xa . Volba by asi měla být x0 = a.

a) f je konvexní

b) f je konkávní

Obr. 4: Tečeny ke grafu funkce f v bodech [a, f (a)] a [b, f (b)]
Modelováním dalších a dalších situací odvodíme poslední předpoklad Newtonovy metody.
3. Nechť v každém bodě intervalu a, b existuje druhá derivace funkce f , je spojitá
a nemění své znaménko (tj. platí f  (x) = 0). Hodnotu x0 volíme z intervalu a, b tak,
aby f (x0 ) · f  (x0 ) > 0.
Můžeme přistoupit k samotnému výpočtu. Ale postup, který jsme slovně popsali
a na němž je založena Newtonova metoda, teď potřebuje vzorec. Nějaký vztah, do něhož
dosadíme vstupní hodnotu x0 a po několika krocích získáme přibližnou hodnotu kořene
α. Studentům položím otázku.
”Jak by se dal výše uvedený postup zapsat vzorcem?”
Stačí malá chvíle na přemýšlení a napadne je hned několik možností. No, jsou i tací, které
nenapadne nic a kteří čekají na výpočet od ostatních. Téměř všechny možnosti, těch co se
nad problémem zamyslely, jsou ale správné a dost podobné. Některým chybí už jen kousek
ke konečnému vzorci. Ukažme si dvě z nich. Obě jsou založeny na práci s tečnou a její
směrnicí. Vezmu tablet, řešení u studenta v sešitě nebo na papíře nafotím a promítnu na
plátno nebo zobrazím na interaktivní tabuli. Je to rychlejší, než celý postup přepisovat.
Navíc, mohu třeba dvě řešení dát hned vedle sebe a porovnat. I když by se jistě dalo pár
věcí na uvedených postupech zlepšit, oceňuji, že studenti potřebný vzorec odvodili sami
(viz obr. 5). Interaktivní tabule má ještě druhou výhodu, že můžeme do řešení případné
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chybějící podmínky či údaje ihned dopsat.

Obr. 5: Odvození vzorce pro Newtonovu metodu dvěma studenty
Pro Newtonowu metodu jsme tedy získali iterační vztah:

xn+1 = xn −

f (x)
.
f  (x)

Opustíme práci s GeoGebrou a otevřeme si Excel. Tento jednoduchý tabulkový procesor nám pomůže vypočítat přibližnou hodnotu kořene α. Jediné, co je ještě nutné k výpočtu doplnit, je určit chybu, které se v různých fázích výpočtu dopouštíme. Snadno
nahlédneme, že asi nejjednodušší odhad můžeme vypočítat jako absolutní hodnotu rozdílu dvou po sobě spočtených aproximací. Pro studenty mám připravené zadání naší úlohy
v Excelu (obr. 6). Na nich je, aby si do tabulky doplnili potřebné údaje (např. derivaci
funkce, hodnotu chyby výpočtu), vstupní hodnotu (buňka B9) a deﬁnovali buňky C9, D9,
E9 a B10.

Obr. 6: Zadání úlohy v Excelu
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Pak už pouhým roztažením roletky v jednotlivých sloupcích, získají lepší a lepší aproximace hledaného kořene α (sloupec B) a tedy řešení zadané úlohy (viz obr. 7).

Obr. 7: Řešení úlohy v Excelu
.
Přibližné řešení zadané rovnice je x3 = 1, 325801314.
V úvodu příspěvku jsem naznačila, že bych chtěla ukázat, jak se dá využít moderních
technologií ve výuce. Doufám, že se mi to alespoň trochu podařilo. Když se každý učitel
zamyslí nad tím, jak by mohl žákům výuku obohatit a zpestřit, jistě najde takové možnosti, které výuku současně i zefektivní.
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POUŽÍVÁNÍ INTERAKTIVNÍCH VÝUKOVÝCH
MATERIÁLŮ V CIZÍM JAZYCE V HODINÁCH
MATEMATIKY
Marek Šulista
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Abstrakt: Rámcové vzdělávací programy umožňují školám implementovat ve svých školních
vzdělávacích programech také výuku vybraných předmětů v cizím jazyce. Využití apletů a
dalších materiálů dostupných na internetu prezentující vybranou matematickou učební látku
v cizím jazyce může sloužit jako první krok k implementaci metody CLIL ve výuce
matematiky. Příspěvek seznamuje čtenáře s výsledky ankety mezi učiteli matematiky týkající
se používání interaktivních výukových materiálů v cizím jazyce v hodinách matematiky.
Klíčová slova: CLIL, výuka matematiky, cizojazyčné výukové materiály

Using Interactive Teaching Materials in a Foreign Language in
Mathematics Lessons
Abstract: Framework educational programmes enable schools to implement in their
educational programmes to teach selected subjects in a foreign language. The use of applets
and other interactive materials available on the Internet which present a selected mathematical
matter in a foreign language may serve as the first step to implement the CLIL method in
mathematics lessons. This paper presents the results of a survey conducted among
mathematics teachers concerning the use of interactive materials in a foreign language in
mathematics lessons.
Key words: CLIL, mathematics teaching, teaching materials in a foreign language
Úvod
V současné době se na základních, středních a vysokých školách na celém světě rychle rozvíjí
výuka nejazykových předmětů v cizím jazyce. Tento typ výuky je obvykle označován jako
Content and Language Integrated Learning (zkráceně CLIL). Také v České republice došlo
v posledních letech k výrazným změnám učebních osnov, kdy se začaly uplatňovat na
základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií školní vzdělávací programy (ŠVP)
navazující na rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Tyto vzdělávací programy
nabízejí školám možnost pojmout výuku stávajících vzdělávacích předmětů alternativní
formou, zvolit ve vzdělávacím procesu netradiční učební metody nebo se určitým způsobem
profilovat. V rámci ŠVP je možné uplatňovat, mimo jiné, také výuku metodou CLIL. Více
o CLIL v [1].
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Na internetu je možné najít nespočet materiálů pro výuku matematiky v cizích
jazycích. Jedná se o materiály prezentující matematická témata vyučovaná na všech stupních
škol spolu s nejrůznějšími pracovními listy, sbírek příkladů a interaktivních aplikací. Mezi
interaktivní aplikace patří i nejrůznější aplety, prezentující dynamickým způsobem vybrané
matematické vlastnosti. Výhodou těchto apletů z hlediska problematiky CLIL je skutečnost,
že jsou již zpracovány v cílovém jazyce a interaktivní prezentace může zaujmout žáky. Pokud
žáci nebo studenti pracují s danými aplety samostatně nebo ve dvojicích u počítače, pro
učitele není potřeba ve velké míře aktivně používat daný cílový jazyk. Dané aplety mohou
sloužit také pro samostatnou práci na doma.
Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření, které provedl autor článku mezi učiteli matematiky na základních a
středních školách v roce 2013 a 2014. Celkem se šetření zúčastnilo 207 učitelů na 2. stupni
základních a 590 učitelů na středních školách ze všech krajů České republiky s průměrnou
praxí 19,2 let. Více o šetření v [2]. Učitelům matematiky byly, mimo jiné, prezentovány
následující dvě tvrzení:
• Používání matematického softwaru, apletů nebo interaktivních výukových materiálů
v cizím jazyce v hodinách matematiky je vhodným oživením výuky.
•

Používám matematický software, aplety nebo interaktivní výukové materiály v cizím
jazyce ve svých hodinách matematiky.

Učitelé v dotazníku vyjádřili svůj souhlas s prvním tvrzením pomocí 5 stupňové škály (určitě
ano, spíše ano, nevím, spíše ne, určitě ne) a u druhého tvrzení vyjádřili frekvenci používání
softwaru, apletů nebo interaktivních výukových materiálů v cizím jazyce pomocí 4 stupňové
škály (nikdy, zřídka, občas, často).
Odpovědi byly roztříděny podle typu a stupně škol (2. stupeň ZŠ, SOŠ, nižší a vyšší
stupeň víceletých gymnázií) a podle deklarovaných jazykových kompetencí učitelů
matematiky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jazykové úrovně
tohoto rámce jsou následující:
• A1 – začátečník
• A2 – mírně pokročilý
• B1 – středně pokročilý
• B2 – pokročilý
• C1 – vysoce pokročilý
• C2 – úroveň rodilého mluvčího
Než začneme s prezentací výsledků šetření, je třeba upozornit na to, že kvůli malému počtu
učitelů, kteří v dotazníku u prvního tvrzení uvedli, že používají interaktivní výukové
materiály v cizím jazyce ve svých hodinách matematiky často, byli odpovědi občas a často
sloučeny do jedné kategorie, aby byly splněny podmínky pro provedené statistické šetření
Testem dobré shody. Ze stejného důvodu byly dvě nejvyšší úrovně jazykovou kompetence
v cizím jazyce sloučené do jedné, neboť se dotazníkového šetření zúčastnil nedostatečný
počet učitelů matematiky, kteří uvedli, že jejich jazyková úroveň dosahuje úrovně rodilého
mluvčího (C2).
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Výsledky
Odpovědi vážící se k prvnímu tvrzení jsou prezentovány v tabulkách č. 1 a 2. Ukazuje se, že
bez ohledu na jazykové kompetence a na typ školy jednotlivých učitelů matematiky, většina
učitelů souhlasila, že používání matematického softwaru, apletů nebo interaktivních
výukových materiálů v cizím jazyce v hodinách matematiky je vhodným oživením výuky.
jazyková úroveň učitelů
A1
A2
B1
B2
C1-C2

určitě ne
12,1%
5,9%
4,8%
8,2%
2,4%

spíše ne
21,5%
16,4%
15,1%
8,2%
11,9%

nevím
12,1%
7,2%
1,6%
8,2%
0,0%

spíše ano určitě ano
42,1%
12,1%
54,6%
15,8%
58,7%
19,8%
47,9%
27,4%
59,5%
26,2%

Tab. 1: Názory učitelů na přínos používání interaktivních matriálů v cizím jazyce podle jejich jazykové úrovně

Statistické šetření pomocí Testu dobré shody navíc ukázalo, že je mezi jednotlivými
jazykovými úrovněmi učitelů statisticky významný rozdíl (p-hodnota = 0,001506). Potvrdila
se vcelku očekávaná skutečnost, že se vzrůstající jazykovou kompetencí učitelů roste
významně jejich pozitivní názor na přínos používání interaktivních materiálů v cizím jazyce
v hodinách matematiky.
typ školy
2. stupeň ZŠ
SOŠ
nižší stupeň gymnázia
vyšší stupeň gymnázia

určitě ne
0,0%
9,0%
2,9%
4,5%

spíše ne
14,3%
16,7%
11,8%
14,3%

nevím
14,3%
7,4%
2,9%
3,8%

spíše ano
47,6%
53,5%
50,0%
51,1%

určitě ano
23,8%
13,5%
32,4%
26,3%

Tab. 2: Názory učitelů na přínos používání interaktivních matriálů v cizím jazyce podle typu škol

Co se týče typu škol, i zde je statisticky významný rozdíl (p-hodnota = 0,021263) v názoru na
přínos používání interaktivních materiálů. Zatímco názory jsou v případě gymnázií a
středních odborných škol polarizované, na základních školách se téměř sedmina učitelů
nepřiklonila na jednu či druhou stranu a uvedla odpověď „nevím“.
jazyková úroveň
A1
A2
B1
B2
C1-C2

nikdy
58%
47%
55%
39%
50%

zřídka
15%
21%
13%
20%
10%

občas nebo často
27%
32%
31%
41%
40%

Tab.3: Frekvence používání interaktivních matriálů v cizím jazyce

Odpovědi vážící se k druhému tvrzení jsou prezentovány v tabulce č. 3 a 4. Dalo by se
očekávat, že se vzrůstající úrovní jazykové kompetence v cizím jazyce jsou učitelé
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k používání cizojazyčných interaktivních materiálů, které jsou k dispozici na internetu,
svolnější. Jak je vidět z tabulky č. 3, opravdu počet učitelů, kteří používají dané materiály
občas nebo často, roste. Nicméně statistické šetření pomocí Testu dobré shody neprokázalo
na hladině významnosti 5% statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými jazykovými
úrovněmi a frekvencí používání interaktivních materiálů v cizím jazyce (p-hodnota = 0,1808).
Analyzujeme-li používání interaktivních materiálů v cizím jazyce na různých typech
škol, dalo by se očekávat, že nejvíce se budou tyto materiály ve výuce používat u starších
žáků na středních školách, především pak na gymnáziích. Statistické šetření pomocí Testu
dobré shody ukázalo, že mezi jednotlivými typy a stupni škol je na hladině významnosti 5%
statisticky významný rozdíl (p-hodnota = 0,00025). Z tabulky č. 4 je patrné, že se interaktivní
materiály v cizím jazyce v hodinách matematiky používají na gymnáziu, a to jak na nižším,
tak na vyšším stupni, daleko častěji, než na základních školách a středních odborných
učilištích.
2. stupeň ZŠ
SOŠ
nižší stupeň gymnázia
vyšší stupeň gymnázia

nikdy
52,6%
59,0%
40,6%
33,8%

zřídka
15,8%
14,0%
12,5%
23,8%

občas nebo často
31,6%
27,0%
46,9%
42,3%

Tab. 4: Frekvence používání interaktivních materiálů v cizím jazyce učiteli různého typu školy

Závěr
Analýza odpovědí učitelů matematiky v daném dotazníkovém šetření ukázala, že většina
(71%) z nich, bez ohledu na jejich jazykové kompetence a typ školy, obecně považuje
používání interaktivních matriálů v cizím jazyce v hodinách matematiky za přínosné.
Nicméně pouze jedna třetina všech dotazovaných učitelů (33%) uvedla, že tyto materiály ve
svých hodinách občas nebo často používá. Tento rozpor se dá vysvětlit především učiteli
deklarovanou nedostatečnou jazykovou kompetencí svých žáků, pro které by prvky výuky
matematiky v cizím jazyce byly spíše překážkou.
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SOLVE FIRST – ASK QUESTIONS LATER:
DISCOVERING GEOMETRY USING SYMBOLIC
GEOMETRY AND CAS
Philip Todd
Saltire Software
Abstract: Using symbolic geometry and CAS facilitates a new kind of geometric discovery.
Rather than relying on geometric insight to solve a problem, it can be expressed algebraically
using the symbolic geometry system then solved in the CAS. The solution can then be
examined geometrically in the symbolic geometry system and insight attained after the fact.
We illustrate this approach with a number of examples from students’ work over the last
decade.
Key words: Symbolic geometry, CAS, Geometry Expressions, problem solving.

1. Introduction
Symbolic geometry software, such as Geometry Expressions facilitates the creation of
mathematical models and the expression of the geometry as algebra (or trigonometry). The
algebraic form may be solved using standard approaches or copied into a CAS and simple
operations applied to work to a solution. The solution may in turn be copied back into the
symbolic geometry system and analysed. Examination of the solution obtained in this manner
can yield geometric insight which can lead to more succinct, simpler proofs. This yields a
fundamentally new approach to solving geometry problems, which allows the insight to come
after the problem is solved. In this way, progress can be made, even without the insight.
In this talk we present a number of geometry problems whose analysis yielded geometric
insight in just this way. Many of these problems arose during summer mathematics projects
undertaken by students at the Portland Saturday Academy over the course of the last 10 years.
The more engaging student projects involved the analysis of real-world problems, the
formulation of tractable mathematical models, and solution of the mathematical problem
posed by the model. We give examples of mathematics motivated by application domains
from design of solar cookers to telescope aberration. We highlight the formulation of
mathematical problems from application domains as a highly creative mathematical activity
and one to which the student is traditionally not exposed.

Saturday Academy
Most of the projects described below were undertaken by students in the Portland Saturday
Academy Apprenticeship in Science and Engineering (ASE) program [1]. Under this
program, high school students (typically at the end of year 10 or 11) work during the summer
for 8 weeks as interns at local engineering or scientific labs. The students are typically of the
highest caliber, as the main motivation for participating is to boost their chances of being
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admitted to exclusive universities. Saltire Software has participated in the program since
2006.
A major component of the work done by Saltire’s interns has been a substantial mathematical
research project. The student is given technology: Geometry Expressions for modeling,
Maple and Mathematica for solving and graphing. They select an open ended research topic,
and with guidance from their mentor (this paper’s author) develop the questions they wish to
address, create mathematical models and attain some sort of answers to their questions.
Typically these research projects account for about half of their time spent as an intern,
approximately 160 hours of work.

2. Geometry Expressions and the Solve First approach
Before discussing students’ projects, we will introduce the “Solve First” concept in the
context of a classical geometrical result conveniently discussed in a paper in the South
Bohemian Mathematical Letters [2].
Gergonne’s Theorem [2] concerns the area of the Pedal Triangle defined by a triangle ABC
and Pedal point P. The pedal triangle is the triangle whose vertices are the orthogonal
projections of point P onto the sides of the triangle. The theorem states that the locus of
points P such that the area of the pedal triangle is constant is a circle concentric with the
circumcircle of triangle ABC. The area of the pedal triangle is zero only if P lies on the
circumcircle.
Phrased in this way, we have significant hints as to how we might go about proving the result
by hand geometrically. However we have been denied the opportunity to “discover” this
rather surprising result for ourselves.
Rather than ask a student to prove the theorem, we might instead ask a student simply to
investigate the area of the pedal triangle without any pre-indication of the form of the
solution.
Figure 1 shows a Geometry Expressions model of a pedal triangle. Triangle ABC has vertices
with coordinates (0,0), (a,0) and (b,c). Point P is given the coordinates (x,y).
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Figure 1: Triangle ABC has vertices with coordinates (0,0), (a,0) and (b,c). Point P has
coordinates (x,y). E, F and G are the orthogonal projections of P onto BC, AB and AG. The
area of EFG is computed by Geometry Expressions
Points E, F and G are constructed at the foot of perpendiculars from P to the extensions of
BC, AB and AG respectively. Geometry Expressions generates an algebraic expression for
the area of the triangle EFG.
The problem of finding the area of the pedal triangle has at this point been solved, simply by
asking the program for a measurement. No mathematical insight is needed at all. However,
examination of the solution can lead to insight. If a,b and c are constant, the solution is
quadratic in x and y. Not only that, the coefficients of x2 and y2 are the same. The locus of
the points (x,y) which yield a pedal triangle of area k will have an equation whose left side is
the expression for the area and whose right side is k. This is clearly the equation of a circle.
The specific circle can be created in Geometry Expressions (fig 2).

Figure 2: Circle whose implicit equation expresses the pedal triangle area equals k.
In Figure 3, the distances of the center of the locus circle to the vertices A,B, C are measured.
These can be seen to be equal, hence the center of the locus circle is the circumcenter of he
triangle ABC.
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Figure 3: H is the center of the circle which is the locus of points whose pedal triangle has
area k. The distances from H to vertices A,B and C are seen to be identical. Hence H is the
center of the circumcircle.
While this example was not done by one of our Saturday Academy students it admirably
illustrates the ‘solve first – enlightenment later’ approach. A rather ugly solution using
Geometry Expressions led to a purely geometric characterization, which can then be
addressed geometrically with the thrill of discovery as motivation.

3. Limiting forms of Triangle Defined Circles
The problem which our first ASE student selected to address was this:
What happens, in the limit, to the circumcircle of a triangle when the three points
coalesce?
By numerical experimentation with Geometry Expressions, the student convinced himself that
the answer to the question depended on the path along which the points coalesced.
If the triangle had vertices ABC, he reasoned that one could apply transformations to keep A
fixed, then the paths of B and C would form two arms of a curve which meet at A. He was
able to prove that the circumcircle tended to 0 unless that curve was sufficiently smooth at A.
In the case where it was smooth, he used Maple to find the radius of the limit circle. He was
able to confirm that this was the radius of curvature of the curve (figure 4).
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> limit(%,h=0,right);
(3/2)

(D(f)(t)2 + D(g)(t)2)

-D

(2)

(g)(t) D(f)(t) + D(g)(t) D

(2)

(f)(t)

Figure 4 (a) Circumcircle of points at parametric locations t-h, t, t+h on curve (f(t),g(t))
along with expression for the radius. (b) Limit of the radius as h→0 computed in Maple.
Having turned the original question into a more tractable mathematical formulation, and
successfully analyzed this using symbolic geometry and CAS, the student proceeded to apply
the same technique to a number of other circles defined by triangles which he encountered on
the web [3]. For example, his analysis of the limit of the 9-point circle is shown in Figure 5.
Comparison of this limit with that of figure 1 reveals that the limiting radius of the 9 point
circle is half the radius of curvature of the curve.
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> limit(%,h=0,right);
(D(f)(t)2 + D(g)(t)2)

-2 D

(2)

(3/2)

(g)(t) D(f)(t) + 2 D(g)(t) D

(2)

(f)(t)

Figure 5: (a) Geometry Expressions Model of the 9 point Circle radius. (b) limit of this radius
as h→0 computed in Maple.
The student found definitions of many more triangle circles online [3], and expanded his
investigation to 50 such circles. Of these 50 he found 20 tended to zero radius and 2 to
infinite radius, while 22 tended to a radius which is a constant multiple of the radius of
curvature, and 6 tended to some other radius (figure 6).
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Figure 6: A number of different triangle defined circles and their limiting forms

4. Telescope Aberration
An article in Mathematics Teacher on telescope optics [4] was the starting point of the second
year’s investigation. The article described how incoming light parallel to the axis of a
parabolic reflector would all converge once reflected on the focus of the parabola. Incoming
light at an angle to the axis was discussed and in relation to this, two terms were used without
definition: “optical focus” of the reflected light, and the “focal surface” of the parabola.
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Figure 7: Model of the “optical focus” or region of concentration of reflected light for
incident rays at angle θ to the axis.
The optical focus defined the location where parallel rays at a specific angle to the axis
converge. As they do not in general all intersect at a point, there is a need to come up with a
definition of the point of convergence.
The optical surface is then the locus of these convergence zones for a range of incoming
angles.
We asked the additional question: can we define, geometrically, the aberration: loosely the
width of the convergence zone. Aberration should be zero for light entering parallel to the
axis and, one would assume, increase as the angle of the incoming light increases.
Figure 7 shows a Geometry Expressions model of the region of concentration of incident rays
at angle θ to the axis of the parabola. It is bounded on the left by the reflections of light
which impinges on the edge of the mirror and on the right by the envelope of the reflected
rays. This envelope may be thought of as the locus of the intersections of the reflected images
of “neighboring” rays, where “neighboring” is to be interpreted as a limit of ray pairs with
finite separation. The edges of the mirror are defined to lie at parametric location u and -u on
the parabola. (Assuming the mirror has its center at the origin, and its axis aligned with the y
axis, and that its focal length is f, then the coordinates of the edge points are (2 fu, fu 2 ) ).
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Figure 8: (a) Loci of points A and B are circles passing through the focus F. (b) Both circles
pass through the focus. One is tangent to the parabola’s vertex, the other passes through the
edges of the parabola.
Point B on the diagram is the intersection of the reflected rays from the edge of the mirror,
while point A is the point on the envelope curve whose tangent is the ray reflected from the
center of the mirror. Alternatively, this can be thought of as the intersection of the reflection
of “neighboring” rays which hit the center of the mirror. The length of the line joining A and
B gives a measure of the width of the area of concentration of the light and thus defines, in
some sense, the aberration. We can observe that AB is angle θ below the horizontal and that
AB extended passes through the focus.
The locus of A and B can be computed by Geometry Expressions and their implicit equations
calculated (figure 8). Inspection shows these to be circles, one being the circle through the
focus which is tangent to the parabola at its vertex, the other being the circle through the focus
and the two edges of the mirror.
The aberration can thus be defined geometrically as follows (figure 9). Given a parabolic
mirror with focal point F, vertex V and edges C and D, draw the circumcircle of C, D and F
and the circle with diameter FV. Draw a line through F parallel to the incident rays and
reflect it in a line through F at 45 degrees to the axis FV. The intersections between this line
and the two circles mark the boundaries A,B of the concentration of the reflected rays and the
length |AB| represents the aberration.
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Figure 9: Geometrical method of determining the aberration in a parabolic mirror.
The student reasoned that any point on the segment AB could be used as the “optical focus”
and any circle between the two circles could represent the “focal surface”.
The student extended his investigation to consider a non-parabolic mirror. In generalizing the
results he faced the problem that the two circles used in describing the parabolic mirror both
incorporate the parabola focus in their definition, but the general curve does not have such a
focus. He also recognized that his inner curve is the limiting form of the outer curve as the
points C and D converge on V. His outer curve does not depend on the fact that the mirror is
a parabola, but merely on the direction of the tangents to the mirror at C and D.
To analyze the general case, he took a triangle ABC and a pair of parallel rays touching AB at
A and BC at C. He reflected those rays in AB and BC. He determined and proved, using
elementary geometry, that if D is the circumcenter of ABC, then the locus of the intersection
of the reflected rays is the circumcircle of ACD (figure 10).
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Figure 10 (a) Images of two parallel rays reflected in AB and CB meet at a constant angle.
(b) The locus of the intersection points is the circumcircle of A, C and D the center of the
circumcircle of ABC.
Finally, and surprisingly, he ended up using the approach of the previous year’s student to
determine the limit of this circle as A and C tend to B. (figure 11). He determined the limit
circle has a radius one quarter of the radius of curvature.
To confirm that the circles for the general curve corresponded to the circles through the focus
of the parabola, the student considered the situation where A and B in figure 10(a) lie on a
parabola, and where AB and CB are tangents to the parabola. He then considered the case
where the rays incident to A and C are parallel to the axis of the parabola. In this case, the
focal property of the parabola demands that the reflected rays intersect at the parabola’s focus.
Hence the parabola’s focus does indeed lie on the circumcircle of A C and D in figure 10b.
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> limit(%,h=0,right);
2 (3/2)

2

(D(f)(t) + D(g)(t) )
4 D(f)(t) D

(2)

(g)(t) - 4 D

(2)

(f)(t) D(g)(t)

Figure 11: Limit of the locus circle

5. Solar Cookers
In the third summer, we stayed on the topic of reflectors, but in the context of solar cookers.
The project we identified was to characterize the sensitivity of different shapes of reflectors to
errors in alignment with incoming light. While irrelevant to computer targeted reflectors in
solar power stations, such sensitivity would be important to hand deployed solar cookers in
the third world.
A parabolic reflector aligned perfectly with incoming light concentrates all the light on the
focal point and thus is able to achieve an infinite solar concentration ratio. Conversely, if it is
not aligned exactly with incoming light, all reflected rays miss the focus. In practice,
however, a finite sized target is positioned at the focus. This yields a finite solar concentration
ratio (the cross sectional area of the reflector divided by the area of the target) and a finite
sensitivity to misalignment.
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A survey of solar cooker designs on the web revealed that parabolas of a variety of different
focal lengths are in use. Of course, the focal length does not affect the parabola’s capability
of focussing when perfectly aligned with the incoming light. A question we asked was this:
For a given cross section, what focal length is least sensitive to misalignment.
To model such a cooker, the student created a parabola whose vertex lay at the origin and
whose focus was on the y axis. She constrained the distance between the focus and the vertex
to be f. She centred a circular target of radius r at the focus and considered a finite portion of
the parabola bounded by vertical lines distance d/2 from the y axis. With d and r considered
2

d 
as constants, the solar concentration ratio when adequately aligned was   . She decided
 2r 
that her measure of sensitivity to misalignment would be the angle at which light reflected
from the edge of the mirror started to miss the target. To find this angle, she created a line
through the edge of the mirror and tangent to the target circle. She then reflected this line in
the tangent to the parabola at the mirror’s edge and measured the angle of the reflection to the
vertical (figure 12).

Figure 12: Solar cooker model with target of radius r and reflector of cross sectional
diameter d. Focal length is f.
The least sensitive cooker would be the one whose focal length f maximizes this angle. The
student copied the expression into Maple, differentiated and solved to get the result shown in
figure 13.
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16 r f
arctan
 d 4 + 32 f 2 d 2 + 256 f 4 − 256 r2 f 2






> simplify(diff(%,f));
16 ( d 2 − 16 f 2 ) r
2
2
( d + 16 f ) d 4 + 32 f 2 d 2 + 256 f 4 − 256 r2 f 2
> solve(%=0,f);
d
d
,−
4
4

Figure 13: f value which maximizes the critical angle
This seemed remarkably simple, and when entered into the Geometry Expressions model the
algebraic simplicity corresponded to geometric simplicity (figure 14). The focal length was
such that the focus was aligned horizontally with the edges of the reflector.

Figure 14 Geometry of the configuration which maximizes the critical angle.
The geometry of the solution, found by calculus led to a much more succinct solution of the
original problem. If D is the edge of the reflecting surface, we draw lines from D tangential
to the target and reflect these in the parabola at D (figure 15). The angle between the reflected
rays is the critical angle which defines the tolerance of the cooker to misalignment. Clearly
this is the same as the angle between the two tangents from D to the target. However, this last
angle is just the apparent size of the target viewed from D. Clearly the apparent size is
maximal when D is as close as possible to the target. As D can be located anywhere on the
vertical line, it is closest to the target when D is horizontally aligned with B.
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Figure15: The critical angle is the same as the apparent (angular) size of the target viewed
from D. The angular size of the target is biggest when D is as close as possible.

5. Regiomontanus Problem
Our final illustration of the “solve first ask questions later” approach comes not from student
work but from a classical geometry optimization problem [6].
In the context of finding the best place on earth to observe the rings of Saturn, Regiomontanus
asks:
At what point on the earth’s surface does a vertically suspended bar look the biggest?
A Geometry Expressions model of this situation may readily be created (figure 11).
Constants r, L and h are used for the radius of the earth, the length of the rod and the height of
the rod above the center of the earth. A variable θ is used for the angle between the rod and a
point of observation. Geometry Expressions can now generate an expression in terms of r, L,
h and θ for the angle subtended by the rod at the point of observation.
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Figure 16: Geometry Expressions model for Regiomontanus Problem. The apparent size of
the rod CD is the angle CBD.
A brute force method of solving Regiomantanus problem uses the tool of calculus (unknown,
of course, in Regiomontanus’ day). Using an approach familiar to every calculus student, we
need to differentiate the expression, equate the derivative with 0 and solve.
This is readily accomplished, without much further thought, in a CAS (figure 17).

sin ( θ ) r L

−arctan
 −h L − h 2 − r 2 + cos ( θ ) ( r L + 2 r h ) 



> solve(simplify(diff(%,theta))=0,theta);
r (L + 2 h) 
arccos 
 h L + h 2 + r 2 



Figure 17: The expression for the subtended angle is differentiated and solved in a CAS
The solution may be copied back into Geometry Expressions (figure 18), where we are now
able to explore the solution space. What happens to the solution when the bar is lengthened,
or when it is moved closer to the earth? We may be lead to examine the triangle whose
vertices are the two ends of the bar and the point of observation (triangle BCD in figures 16
and 18). Experimentation may lead us to the observation that the circumcircle of this triangle
is tangential to the earth at a solution of the problem. This mathematical insight, made after
the problem is solved may lead us to an elegant geometric re-solution of the problem.
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Figure 17: The solution for θ found in the CAS is pasted back into the Geometry Expressions
Model. The solution space may now be explored by varying the numeric values of the
parameters h and L.

6. Conclusion
Creating a tractable mathematical model of a real life problem is difficult. The mathematical
model is an idealization of the real life problem such that it can be analysed and solved with
the tools at hand. Giving a student a sophisticated mathematics environment such as Maple or
Mathematica greatly extends the class of mathematical models which can successfully be
analysed, and hence makes the modelling task easier. For the modelling itself to be done by
students a symbolic geometry system such as Geometry Expressions, which converts a
graphically expressed model into explicit mathematics has proven important. Solvability of
the mathematical model frequently is dependent on both its geometrical expression and the
parametrization used. The capability of reliably converting a geometrical expression of a
problem into symbolic mathematics allows the student confidently to create multiple models.
The automation of solution through a CAS can lead to a rapid cycle round the model / solve
loop.
The general approach used with the students was to acquire a mathematical model using
Geometry Expressions, to extract some measurement from the Geometry Expressions mode,
expressed as a mathematical expression, and then to use a CAS to find a limit of this
expression, to solve for this expression, or to optimize this expression by differentiating and
solving.
Mathematisation of a real life problem came in three steps.
1. A simplified geometric model was created, a good example being to model a kettle
positioned at the focus of a parabolic solar cooker as simply a finite radius circle.
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2. An appropriate parametrization was applied to the model: in the solar cooker example,
the parabola is parametrized by its focal length f – treated as a variable in the problem,
and the diameter of its dish d – treated as a constant.
3. A measurement made from the model and treated as an objective function of the
variable parameter(s).
At this point the number of different mathematical approached which were deployed in the
CAS were quite small and only a handful of CAS functions were deployed.
Having found a solution by brute force application of automated geometry modelling and
CAS solution, viewing the solution back in the geometrical realm frequently yielded
additional insight and indeed suggested purely geometrical solutions to the original problem.
These solutions replaced the heavy algebraic machinery provided by the CAS with more
elementary, but less direct geometric arguments. The technology gives the student the means
to make progress with a problem while waiting for inspiration to strike. With a solution in
hand, inspiration seems to strike more frequently.
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ŽELVÍ GEOMETRIE PRO 21. STOLETÍ ANEB
SCRATCH VE VÝUCE ALGORITMIZACE
Jiří Vaníček
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Abstrakt: Logovská programovací prostředí i v nejnovějších implementacích obsahují želví
geometrii a umožňují rozvíjet geometrickou představivost kreslením geometrických obrazců
pomocí zápisu příkazů. V současnosti je takovým vedoucím prostředím Scratch s webovou
podporou podobnou GeoGebře. Želví geometrie zažívá opětovný růst zájmu v anglickém kurikulu předmětu Computing od 1. stupně ZŠ. Článek chce několika příklady dokumentovat
možnosti prostředí Scratch ve výuce želví geometrie.
Klíčová slova: Logo, želví geometrie, Scratch.

Turtle Geometry for 21th Century or Scratch in Teaching Algorithmization
Abstract: Logo-like programming environments contain turtle geometry even in most recent
implementations and then they allow to develop geometrical imagination by drawing geometrical objects using written commands. Recently, a leader of these environments is Scratch
with a web support similar to GeoGebra. Turtle geometry experiences regrowth of interest in
the English curricula of Computing school subject from primary education. The article documents possibilities of Scratch in turtle geometry education in several examples.
Keywords: Logo, turtle geometry, Scratch.

Úvod
Dnešní doba klade na člověka stále více nároků nejen na ovládání digitálních technologií, ale
i porozumění principům, jakými se počítače řídí. Mezi důležité dovednosti 21. století patří
algoritmizace jako schopnost vyřešit problém stanovením sledu automaticky vykonatelných
příkazů a jejich formálním zápisem. Tyto dovednosti jsou dnes vnímány jako součást informatického myšlení, nicméně je evidentní, že rozvíjí matematické znalosti jedince a mohou
přispívat k jeho rozvoji.
Logovská programovací prostředí, kdysi též primárně určená pro podporu výuky matematiky, jsou stále vedoucí skupinou dětských programovacích prostředí, stále obsahují želví
geometrii a umožňují realizovat desetiletími ověřené metodiky výuky geometrické představivosti vytvářením geometrických objektů různé složitosti zápisem příkazů. V současnosti je
takovým vedoucím prostředím Scratch, jehož příběh připomíná GeoGebru se svými téměř
3 miliony uživatelů, online prostředím s používáním zdarma bez instalace, s přidanými službami sociální sítě typu GeoGebra Wiki Forum a webovým úložištěm typu GeoGebraTube.
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Možností Scratch si všimli např. inovátoři anglického informatického kurikula, kteří zařazují
programování želví geometrie od 1. stupně základních škol právě v tomto prostředí. Jedním
z hlavních argumentů pro jeho použití bylo očekávané zlepšení znalostí z matematiky. Otevírá se tu zajímavá oblast pro výzkum na pomezí matematiky a informatiky, jak didakticky
uchopovat toto informatické téma, aby přispívalo k rozvoji matematických schopností žáka.

Starý příběh želví geometrie
Programovací jazyk Logo, vytvořený v 60. letech minulého století, byl patrně vůbec prvním
projektem, který uvažoval použití počítače při výuce dětí. Jeho autoři, mezi nimi Seymour
Papert, na principu želví geometrie vystavěli mikrosvět, který učil programovat a také geometrii tím, že žák kreslicímu objektu zadává příkazy pro pohyb a ten jako stopu svého pohybu
v nákresně vytváří geometrické obrazce [1].

obr. 1 –Želví grafika v původní podobě. Parametrizace příkazu k nakreslení mnohoúhelníku podle Tržilové [4].

Želví geometrie však kromě planimetrických znalostí rozvíjí více obecně schopnost algoritmizace, formalizace a obecně učení.
1. Želví geometrie používá jeden centrální pohybující se objekt, se kterým se žák může
ztotožnit při vykonávání příkazů nebo jako robotem, který žákovy příkazy vykonává.
2. Logo používá unikátní souřadnou soustavu (jde o polární soustavu se středem v místě,
kde se kreslicí objekt nachází, a s hlavním směrem ve směru, do kterého je kreslicí
objekt natočen), která žákům umožňuje zdůraznit vlastní pohled na úkor objektivizovaného pohledu, daného např. kartézskou soustavou, s nakládáním s níž mají menší
děti problémy.
3. Děti tvoří geometrické objekty sadami příkazů pro pohyb a nastavení parametrů kreslení stopy pohybu, jejich řetězením do sekvencí, uzavíráním do programových struktur, které zápis zpřehledňují (cykly, větvení).
4. Prostředí umožňuje abstrahovat od nepodstatných vlastností obrazce, který má být nakreslen, a soustředit se na v dané situaci podstatné vlastnosti.
5. Prostředí učí tzv. dekompozici problému (rozdělení problému na jednodušší, o jejichž
řešení lze uvažovat zvlášť). Možnost vytvořit podprogramy, procedury, bloky příkazů tuto prefabrikaci řešení usnadňuje.
6. Prostředí umožňuje generalizovat řešení (rozšířit řešení jedné úlohy na celou třídu podobných úloh (např. při konstrukci mnohoúhelníků – viz obr. 1). To umožňují procedury s parametry a číselné vstupy z klávesnice, které mohou významně ovlivňovat
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tvar vzniklého obrazce a pomáhají odlišit podstatné (společné) od nepodstatné vlastnosti, tedy nacházet invarianty a tím definovat daný typ obrazce.
7. Použití želví geometrie vede k objevování některých geometrických zákonitostí spjatých s pohybem objektu po ploše (žáci se lépe orientují v pojmech úhel, vnější úhel,
součet úhlů, velikost, pravidelnost atd.).
Přínos želví geometrie a její implementace pro rozvoj byla prokázána mnoha výzkumy v 80. a
90. letech, vznikala řada výukových materiálů [2]. Papert a jeho následovníci na želví geometrii a programu Logo vystavěli pedagogickou teorii konstrukcionismu. Teorie konstrukcionismu vychází z přesvědčení, že učení je spíše (re)konstrukcí než předáváním poznatků, a
vymezuje se vůči tzv. instrukcionismu. Podle této teorie je učení efektivnější, jestliže při něm
dochází k aktivnímu konstruování smysluplných artefaktů. „Hlavní metodou konstrukcionismu je kombinace médií při konstruování modelu a překlad z jednoho média do druhého, např.
matematické funkce do slov či diagramů“ [3]. Papert klade důraz na řeč žáka, pomocí níž
formuluje počítači své myšlenky, a nástroje, které žák vytváří a manipuluje s nimi během
vlastního konstruování poznání. Používá termín mikrosvět pro takovou podmnožinu reality
(nebo vytvořené reality), jehož struktura odpovídá daným kognitivním mechanismům učícího
se a které poskytuje prostředí, jež může efektivně fungovat a dovoluje učícímu se procvičovat
určité silné myšlenky nebo duševní schopnosti [1, s. 204]. Typickým Papertovým mikrosvětem je Logo.
Na pracovišti katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se výuce
geometrie na počítači v různých implementacích programu Logo věnovala pozornost od konce 80. let, tedy dříve, než v dynamické geometrií nebo algebraických systémech. Výukové
materiály a sady úloh, které vznikaly na počátku 90. let [4], jsou dobře použitelné
i v současných prostředích.
V pozdější době (přelom století) byly velmi rozšířenými prostředími Comenius Logo
[5] a Imagine Logo [6, 7], které usnadňovaly editaci programu a nabízely uživateli vyšší komfort při zachování všech předchozích možností vytváření grafiky včetně např. rekurentnosti
u tvorby fraktálů. Vznikaly materiály i pro výuku na 1. stupni ZŠ [8].

obr. 2 – Implementace želví geometrie v prostředí Imagine Logo, kolem r. 2000

Starý příběh přístupu k výuce geometrie metodou popisu algoritmu vytváření obrazců zadáváním příkazů počítači by nestál za připomenutí, kdyby se neukázal jako použitelný a používaný i v současné době. V posledních letech dochází v Anglii k reformě školství, která je zaměřena na posílení angličtiny a matematiky v kurikulu. Byl zaveden nový předmět Computing, v jehož rámci se žáci již v primárním vzdělávání učí programovat [9]. Tématem, které se
do kurikula programování vrací, je právě želví geometrie v prostředí Scratch.
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obr. 3 – Blokový způsob sestavování programů v Scratch.

Scratch – Logo doby webové
Scratch, vytvořené jako prostředí pro informální vzdělávání odborníky z Lifelong Kindergarden z Massachusetts Institute of Technology [10], umožňuje realizovat problémy z oblasti
želví geometrie, nabízí však daleko více:
• plné programovací prostředí (nejen pro želví geometrii) s objektovým a událostním
programováním, umožňující např. vyprávět příběhy [11]
• online dostupnost (pouze registrace na http://scratch.mit.edu, bez nutnosti instalace,
postačí webový prohlížeč s podporou apletů Flash) umožňuje žákům pracovat ve škole
i doma ve stejném prostředí
• komunitu programátorů, kteří přejímají projekty jiných, upravují je, komentují
• blokové vytváření programu, které znemožňuje jakoukoliv syntaktickou chybu, která
trápí začátečníky (obr. 3)
• cloudové úložiště (na stejném principu jako YouTube nebo GeogebraTube), umožňující snadno sdílet projekty
• možnost vytvářet tzv. Studia pro sdružování projektů do větších celků, např. za účelem výuky jednoho tématu, jedné třídy (obr. 4) nebo neformální sdružení s nějakým
zaměřením

obr. 4 – Studio ve Scratch. Webové prostředí a úložiště Scratch umožňuje vytvářet online komunitu tvůrců (podobně jako YouTube nebo Instagram) i vytvoření virtuální třídy
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Příklady použití Scratch ve výuce matematiky
1. Úlohy z tradiční želví geometrie
Scratch umožňuje tradiční tvorba ornamentů s použitím pravidelných mnohoúhelníků
s bohatšími možnostmi grafiky, barev, průhlednosti apod. (na obr. 5 je kolem kreslicího objektu rovnoměrně rozmístěno 180 pravidelných sedmiúhelníků; v kódu vpravo je zřetelně
oddělena deklarace bloku programu pro vykreslení mnohoúhelníka a jeho použití v programu
pro vykreslení ornamentu).

obr. 5 – Programovací projekt „Ornamenty“ z mnohoúhelníků – ukázka používání bloků (procedur s parametry)

2. Implementace výpočtů do želví geometrie

obr. 6 – Příklad dekompozice problému při úloze nakreslit okno jako na obr. 7. Číselné parametry (modré ovály) přenášejí velikosti a rozměry.

Tradiční úlohou v želví geometrii je vykreslit okno, složené z mnoha čtvercových okenních
tabulek (obr. 7), kdy je dán počet řádků, sloupců a rozměr skleněných tabulek. Taková úloha
učí dekompozici problému: celé okno znamená nakreslit několik křídel takového okna (levý
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blok kódu na obr. 6), a jedno křídlo znamená více tabulek nad sebou (prostřední blok); tabulka se nakreslí jako čtverec (pravý blok na obr. 6).
Úloha dostane jiný rozměr a obtížnost, jestliže změníme zadání: známe výšku a šířku
okna, vyskládej takové okno co největšími stejnými čtvercovými skleněnými tabulkami (obr.
7 vlevo a vpravo). Nyní je potřeba zařadit nějaký výpočet. Žáci musí nejprve odhalit, že velikost hledané okenní tabulky je rovna největšímu společnému děliteli, poté musí napsat program, který takový výpočet NSD provede (protože Scratch takovou funkci nemá).

obr. 7 – Projekt Okno s použitím největšího společného dělitele v želví geometrii (dvě různá číselná zadání ve
dvou různých obrázcích ukazují na schopnost programu vyřešit obecný problém zadaný různými vstupy).

Na obr. 7 jsou v textových polích vlevo vstupní parametry x, y znamenající uživatelem zadanou požadovanou výšku a šířku okna, v poli výsledek (vpravo) je spočtená velikost čtvercové
tabulky skla jako NSD. Tedy vysledek = NSD (x, y).
Výpočet největšího společného dělitele umožňuje divergentní myšlení: je jedno, jakým
způsobem je NSD spočítán, podstatné je, že dává vždy správný výsledek. Je tedy možno použít postup naučený (např. Eukleidův algoritmus), nebo postupovat podle analyzovaného názvu: dělitel (musí dělit dané číslo, tedy zbytek po dělení je nula), společný (podmínka platí
pro obě čísla), největší (postupovat od větších čísel postupným snižováním testovaného čísla
dosáhnu toho, že první takový nalezený společný dělitel je největší) – viz program na obr. 8.

obr. 8 – Výpočet NSD v blokovém schématu Scratch: použitá čeština, barevné odlišení příkazů, programových
struktur, parametrů, proměnných a výrazů a také blokové schéma činí zápis programu přehledným a čitelným.
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3. Aplikace logiky při tvorbě podmínek pro rozhodování
Scratch může sloužit k pochopení pojmu souřadnice a kartézské soustavy. Pracovní plocha je
rozdělena na 4 kvadranty se stejně orientovanými osami x, y jako na geometrické nákresně.
Polohu všech objektů lze udávat pomocí souřadnic a také aktuální souřadnice zjišťovat.

obr. 9 – Použití Scratch při výuce práce v kartézské soustavě (kočička „povídá“ souřadnice, na které ukazuje;
pod pracovní plochou zobrazení souřadnic myši)

Vhodnou aktivitou pro rozvíjení logického uvažování stanovováním podmínek pro označení
části roviny nebo geometrického obrazce je následující projekt: kouzelná hůlka náhodně skáče
po pracovní ploše a na daném místě udělá puntík (program vlevo nahoře na obr. 10). Přidaná
podmínka (kód dole) nastavuje barvu vytvořeného bodu na daném místě (šipka na obr. 10
ukazuje, kam se přidané rozhodování s podmínkou do programu vloží).

obr. 10 – Tvorba podmínek pro výběr části roviny. Vlevo nahoře program, který náhodně rozmísťuje body po
ploše vpravo. Vlevo dole část programu, která obarvuje body podle podmínky (zde 4. kvadrant: x>0 ˄ y<0)
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Tento projekt nabízí dva typy úloh na vytváření a ověřování hypotéz:
1. tipování, jakou část roviny daná podmínka vybarví;
2. vymýšlení a sestavování podmínky, která vybarví danou část roviny (např. pás, kruh).
Podmínky mohou být různého druhu od nejjednodušších jako příklad a) na obr. 11 od matematicky náročnějších jako g) nebo logicky složitějších jako d), e).
Na obr. 11 uvádíme některé příklady postupně zesložiťujících se podmínek:
a) polorovina vpravo od osy y
b) polorovina nad hlavní diagonálou
c) 4. kvadrant (obr. 10)
d) „stojící“ obdélník souměrný podle počátku
e) rovnoramenný kříž (znaménko „+“)
f) kruh podle definice kružnice
g) tentýž kruh podle rovnice kružnice

obr. 11 – různé podmínky vedoucí k různým geometrickým tvarům

Závěr
Většina současných otevřených softwarových prostředí pro počítačem podporovanou výuku
matematiky má za cíl usnadnit žákovi učení, např. uvolněním části aktuální paměťové kapacity spotřebovávané na nutnost představit si danou vyučovanou situaci ve prospěch dalších
mentálních operací (komparace, abstrakce, hledání vzorků, matematizace situace apod.). Dané
prostředí (dosaďme si např. GeoGebru) např. poskytuje názorný model dané situace, ověřuje
žákovské hypotézy a tím usnadňuje učení.
Je otázkou, jestli při použití takového software učitelé dnes využívají jeho schopností
a dává žákům úlohy, které jsou mu uzpůsobeny (zda vyžadují více přemýšlení, porovnávání,
tvorbu hypotéz, vymýšlení postupů, jak hypotézu ověřit či řešení zkontrolovat). Pokud učitel
používá stejné úlohy jako dříve bez počítače, právě díky počítači jsou úlohy pro žáky snadnější (jako příklad uveďme úlohu s dosazením do vzorce a následným výpočtem, pokud kalkulátor výpočet provede za žáka). V důsledku použití počítače vede k menším nárokům na
žáka.
Z tohoto pohledu poskytuje Scratch a želví geometrie mnoho úloh, rozvíjejících logické a
algoritmické myšlení. Vyžaduje na žákovi přemýšlení a uvolňuje žákovo myšlení od „rutinní“
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kontroly syntaxe směrem k podpoře uvažování. Komfort ve Scratch není toho druhu, který by
proces učení a jeho kvalitu snižoval, a je tedy vhodným prostředím pro rozvoj matematických
schopností jedince.
Poznámka: Výzkum byl podpořen grantem GAJU 017/2013/S.
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DĚLENÍ KRUHU NA OBLASTI
Marek Vejsada
Česko–anglické gymnázium s.r.o.
Abstrakt: V textu se zabývám řešením následujícího problému: Zvolíme na kružnici určitý
počet bodů tak, aby jejich vzájemným spojením vznikly tětivy, z nichž se žádné tři nebo více
neprotínají v jediném bodě. Tětivy tak rozdělí kruh na oblasti, jejichž počet v závislosti na
počtu zvolených bodů na kružnici mě zajímal. Pro tento počet odvozuji rekurentní vzorec,
který v závěru převádím na vzorec pro n – tý člen. Problém jsem zpracoval v programu
GeoGebra.
Klíčová slova: Dělení, kruh, sečna, oblast, posloupnost, rekurentní vzorec, vzorec pro n–tý
člen.

Dividing a circle into areas
Abstract: I am interested in the following problem in the paper: We choose the determined
number of the points on the circle and we get the chords with the connection of these points.
The next rule must be fulfilled: The three (or more) chords mustn’t intersect in one
intersection. The circle will be divided in this way into the areas. I would like to determine the
number of these areas. I derivate the recursive relation for this purpose. I transfer this formula
in the nth term of the sequence at the end. I worked out the problem in the program
GeoGebra.
Key word: Dividing, circle, chord, area, progression, recursive relation, nth term of the
sequence.

Dělení kruhu na oblasti
1. Úvod
Na konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky (České Budějovice, 2013), uváděla
kolegyně Irena Štrausová svůj příspěvek GeoGebra a OK Geometry jako pomocníci při
dokazování [3] tímto dotazem:
Jaké bude další číslo v následující posloupnosti přirozených čísel?
1, 2, 4, 8, 16, ???
Je zřejmé, že většina lidí (ne-li všichni) doplní místo otazníků číslo 32, protože v číslech vidí
členy geometrické posloupnosti s kvocientem 2. Místo otazníků je však možné doplnit i číslo
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31, podíváme-li se na čísla „jinýma očima“. Představme si kruh, na jehož obvod umisťujeme
postupně body. Spojením těchto bodů vytvoříme tětivy. Předpokládejme následující:
Žádné tři nebo více tětiv se neprotínají v jednom bodě.

(1.1)

Vzniklé tětivy rozdělí kruh na oblasti:
• Jeden bod na obvodu kruhu nevytvoří žádnou tětivu. Kruh není rozdělen a jedním
bodem je tudíž vymezena jedna oblast (celý kruh).
•
Obr. 1.1:

•

Dva body na obvodu kruhu vytvoří jednu tětivu a ta rozdělí kružnici na dvě oblasti
(dvě kruhové úseče).
Obr. 1.2:
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•

Tři body na obvodu kruhu vytvoří tři tětivy a tedy čtyři oblasti kruhu (jeden
trojúhelník a tři kruhové úseče).
Obr. 1.3:

•

Čtyři body na obvodu kruhu vytvoří šest tětiv a osm oblastí (čtyři trojúhelníky a čtyři
kruhové úseče).
Obr. 1.4:

Zatím nám tedy vychází (vezmeme-li v úvahu počet oblastí) posloupnost 1, 2, 4, 8.
Jak bude posloupnost pokračovat? Je možné najít nějaký vztah pro závislost počtu oblastí na
počtu bodů na obvodu kruhu?
Hledání odpovědí na tyto otázky je předmětem tohoto článku.

2. Hledání rekurentního vztahu
2.1 Přidáme pátý bod O5
Přidáním pátého bodu O5 získáme další tětivy. Proberme si postupně, kolik se objeví
nových oblastí.
2.1.1 Tětiva O5O2
Obr. 2.1:
Tato tětiva generuje ve smyslu (1.1) dva nové
průsečíky P1 a P2 a celkem tři nové oblasti, které
jsou vyznačeny barevně.
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2.1.2 Tětiva O5O3
S přihlédnutím k (1.1) vytvoří tato tětiva
s již existujícími tětivami průsečíky Q1 a Q2.
Získáme tak další tři nové oblasti, které jsou
vyznačeny oranžovou barvou.

Obr. 2.2:

2.1.3 Tětivy O5O4 a O5O1
Tyto dvě nové tětivy neprotnou žádnou z již
existujících tětiv, získáme tak dvě nové oblasti.
Každá ze zmíněných dvou tětiv přispěje jednou
novou oblastí.

Obr. 2.3:

Shrňme si situaci po přidání pátého bodu O5:
Pátý bod definuje celkem čtyři nové tětivy a 3 + 3 + 2 nové oblasti, spolu s osmi oblastmi
pro čtyři body dostáváme 16 oblastí pro pět bodů na obvodu kruhu. Doplňme naší
posloupnost o číslo 16:
1, 2, 4, 8, 16

2.2 Přidáme šestý bod O6
Jak se projeví dělení kruhu přidáním šestého bodu?
2.2.1 Tětiva O6O2
Získáme tři nové průsečíky této tětivy se
stávajícími tětivami. Musíme samozřejmě vzít
v úvahu předpoklad (1.1). Získáme
celkem čtyři nové oblasti, viz obrázek 2.4.
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Obr. 2.4:

2.2.2 Tětivy O6O3 a O6O4
Postupujme s těmito dvěma novými tětivami již trochu rychleji – stejným způsobem jako
v předchozích odstavcích. Z obrázků 2.5 a 2.6 vidíme, že přibyde celkem pět (fialové) a
čtyři (oranžové) nové oblasti, dohromady devět nových oblastí:
Obr. 2.5:

Obr. 2.6:

2.2.3 Tětivy O6O1 a O6O5
Tětivy O6O1 a O6O5 neprotnou žádné ostatní tětivy.
Získáme tak dvě nové oblasti červené barvy.

Obr. 2.7:

Přidáním šestého bodu O6 na obvod kruhu podle
předpokladu (1.1) získáme navíc 4 + 9 + 2 oblasti,
tedy 15. V řadě čísel 1, 2, 4, 8, 16 budeme pokračovat
číslem 15 + 16 = 31, máme tedy: 1, 2, 4, 8, 16, 31.
Tím jsme vysvětlili doplnění číselné řady z úvodu.
Jak bude pokračovat tato posloupnost přidáním sedmého bodu?
Jak bude pokračovat tato posloupnost přidáním n – tého bodu?

2.3 Příprava na odvození rekurentního vztahu pomocí bodu O7
Přidáme bod O7 a sestrojíme tětivu O7O4
podle obrázku 2.8. Tato tětiva rozdělí body
na obvodu kruhu na dvě skupiny:
A) Tři body O1, O2 a O3 („vlevo“)
B) Dva body O5 a O6 („vpravo“)
Díky tomuto rozdělení odvodíme počet průsečíků
tětivy O7O4 s ostatními tětivami:
Každý bod „vlevo“ můžeme spojit s libovolným
bodem „vpravo“, a každá tato spojnice protne naší
tětivu O7O4, protože platí předpoklad (1.1).
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Obr. 2.8:

Obr. 2.9:
Získáme tak 3 ∙ 2 = 6 průsečíků s naší tětivou a
ve smyslu předchozích úvah dostaneme
3 ∙ 2 + 1 = 7 nových oblastí, jak je možné vidět
na obrázku 2.9.
Podobným způsobem budeme počítat průsečíky
dalších tětiv s krajním bodem O7 a vyplníme následující
tabulky:
Tab. 2.1:
tětiva
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟒𝟒
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟓𝟓
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟑𝟑
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟐𝟐
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟏𝟏
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟔𝟔

Obr. 2.10:

body
vpravo
2

body
vlevo
3

průsečíků
2∙3= 6

Tab. 2.2:
tětiva

Obr. 2.11:

nových
oblastí
7

𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟒𝟒
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟓𝟓
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟑𝟑
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟐𝟐
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟏𝟏
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟔𝟔

body
vpravo
2
1

body
vlevo
3
4

body
vpravo
2
1
3

body
vlevo
3
4
2

průsečíků
2∙3= 6
1∙4= 4

nových
oblastí
7
5

Tab. 2.3:
tětiva
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟒𝟒
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟓𝟓
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟑𝟑
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟐𝟐
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟏𝟏
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟔𝟔
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průsečíků
2∙3= 6
1∙4= 4
3∙2= 6

nových
oblastí
7
5
7

Obr. 2.12:

Tab. 2.4:
tětiva
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟒𝟒
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟓𝟓
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟑𝟑
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟐𝟐
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟏𝟏
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟔𝟔

Obr. 2.13:

body
vlevo
3
4
2
1

body
vpravo
2
1
3
4
5

body
vlevo
3
4
2
1
0

body
vpravo
2
1
3
4
5
0

body
vlevo
3
4
2
1
0
5

průsečíků
2∙3= 6
1∙4= 4
3∙2= 6
4∙1= 4

nových
oblastí
7
5
7
5

Tab. 2.5:
tětiva
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟒𝟒
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟓𝟓
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟑𝟑
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟐𝟐
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟏𝟏
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟔𝟔

Obr. 2.14:

body
vpravo
2
1
3
4

průsečíků
2∙3= 6
1∙4= 4
3∙2= 6
4∙1= 4
5∙0= 0

nových
oblastí
7
5
7
5
1

Tab. 2.6:
tětiva
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟒𝟒
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟓𝟓
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟑𝟑
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟐𝟐
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟏𝟏
𝐎𝐎𝟕𝟕 𝐎𝐎𝟔𝟔

průsečíků
2∙3= 6
1∙4= 4
3∙2= 6
4∙1= 4
5∙0= 0
0∙5= 0

nových
oblastí
7
5
7
5
1
1

Sečteme-li nové oblasti, získáme číslo 26, které když přičteme k předchozímu počtu 31
oblastí, získáme pro 𝑛𝑛 = 7 celkem 57 oblastí kruhu.
274

2.4 Obecný rekurentní vzorec pro nově přidaný bod On
Zobecníme úvahy rozepsané v kapitole 2.3:
2.4.1 Základní vztah
Známe počet oblastí pro 𝑛𝑛 − 1 bodů. Označme tento počet 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1). Přidáme n–tý bod
𝑂𝑂𝑛𝑛 a budeme hledat vztah pro počet oblastí 𝑝𝑝(𝑛𝑛), přičemž n je libovolné přirozené číslo
větší než 1:
𝑝𝑝(𝑛𝑛) = 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1) + 𝑞𝑞(𝑛𝑛);

𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1},

(2.1)

kde 𝑞𝑞(𝑛𝑛) je počet nových oblastí, které získáme přidáním n–tého bodu. Budeme
postupovat stejně, jako v kapitole 2.3, ve které jsme komentovali přidání sedmého bodu.
Nyní příslušné úvahy zobecníme.
• Spojme nový bod 𝑂𝑂𝑛𝑛 s některým z předchozích bodů 𝑂𝑂𝑘𝑘 , kde k je index bodu. Je to
přirozené číslo větší nebo rovno jedné a menší než n. Sestrojíme tak tětivu 𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑘𝑘 .
• Počet bodů „vlevo“ od tětivy 𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑘𝑘 (ve smyslu úvah v kapitole 2.3, obrázek 2.8) je
𝒏𝒏 − 𝒌𝒌 − 𝟏𝟏, počet bodů „vpravo“ je 𝒌𝒌 − 𝟏𝟏. Zkontrolujte si tyto obecné výrazy
v tabulce 2.6 (pro všechny řádky!) podle následujícího vzoru:
Uvažujme například třetí řádek, kde 𝑛𝑛 = 7 a 𝑘𝑘 = 3:
o
Počet bodů „vpravo“ od tětivy 𝑂𝑂7 𝑂𝑂3 je 7 − 3 − 1 = 3.
o
Počet bodů „vlevo“ od tětivy 𝑂𝑂7 𝑂𝑂3 je 3 − 1 = 2.
• Počet průsečíků pro tětivu 𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑘𝑘 je (𝒏𝒏 − 𝒌𝒌 − 𝟏𝟏) ∙ (𝒌𝒌 − 𝟏𝟏).
• Počet nových oblastí pro tětivu 𝑂𝑂𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑘𝑘 je
•

𝑞𝑞𝑛𝑛 (𝑘𝑘) = (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1) ∙ (𝑘𝑘 − 1) + 1; 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1}.

Nyní sečteme všechny nové oblasti pro všechny tětivy vedené z bodu 𝑂𝑂𝑛𝑛 :
𝑛𝑛−1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

𝑘𝑘=1

𝑞𝑞(𝑛𝑛) = � 𝑞𝑞𝑛𝑛 (𝑘𝑘) = �[(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1) ∙ (𝑘𝑘 − 1) + 1]; 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1}

(2.2)

(2.3)

2.4.2 Úprava výrazu q(n)
Vrátíme se ke vztahu, který určuje počet nových oblastí získaných přidáním n–tého bodu
dle (2.3):
𝑛𝑛−1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

𝑘𝑘=1

𝑞𝑞(𝑛𝑛) = � 𝑞𝑞𝑛𝑛 (𝑘𝑘) = �[(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1) ∙ (𝑘𝑘 − 1) + 1].

Roznásobením a další úpravou závorky dostaneme vztah
𝑛𝑛−1

𝑞𝑞(𝑛𝑛) = �(2 − 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 2 ); 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1},
𝑘𝑘=1
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(2.4)

který přepíšeme do tvaru
𝑛𝑛−1

𝑞𝑞(𝑛𝑛) = �(2 − 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘=1

2)

𝑛𝑛−1

𝑛𝑛−1

𝑛𝑛−1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

𝑘𝑘=1

𝑘𝑘=1

𝑘𝑘=1

= � 2 − � 𝑛𝑛 − � 𝑛𝑛𝑛𝑛 − � 𝑘𝑘 2 ; 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1}

Postupně sečteme jednotlivé výrazy na pravé straně:

(2.5)

𝑛𝑛−1

� 2 = 2 + 2 + 2 + ⋯ + 2 (celkem (𝑛𝑛 − 1)krát) = 2(𝑛𝑛 − 1)

𝑘𝑘=1
𝑛𝑛−1

� 𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛 + ⋯ + 𝑛𝑛 (celkem (𝑛𝑛 − 1)krát) = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)

𝑘𝑘=1
𝑛𝑛−1

� 𝑘𝑘 = 1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛𝑛 − 1) =

𝑘𝑘=1

𝑛𝑛 − 1
1
�1 + (𝑛𝑛 − 1)� = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
2
2

Pro součet čísel od jedné do (𝑛𝑛 − 1) jsme použili vzorec pro součet prvních (𝑛𝑛 − 1)
členů aritmetické posloupnosti s diferencí 1 a prvním členem 1. Grafické znázornění
tohoto vzorce je zpracováno v programu GeoGebra v GeoGebra booku dostupném na
stránce http://tube.geogebra.org/book/title/id/1605321. Odtud pak plyne:
𝑛𝑛−1

� 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 ∙ [1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛𝑛 − 1)] = 𝑛𝑛 ∙

𝑘𝑘=1

𝑛𝑛 − 1
1
�1 + (𝑛𝑛 − 1)� = 𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 − 1)
2
2

Pro součet druhých mocnin prvních (𝑛𝑛 − 1) přirozených čísel jsem použil vzorec, který je
vyložen v materiálu zpracovaném opět v programu GeoGebra dostupném na stránce
http://tube.geogebra.org/book/title/id/1605321.
𝑛𝑛−1

1
� 𝑘𝑘 2 = (𝑛𝑛 − 1)𝑛𝑛(2𝑛𝑛 − 1)
6

𝑘𝑘=1

Získané rovnosti dosadíme do vztahu (2.5):
1
1
𝑞𝑞(𝑛𝑛) = 2(𝑛𝑛 − 1) − 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1) + 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1) − (𝑛𝑛 − 1)𝑛𝑛(2𝑛𝑛 − 1)
2
6
Výraz na pravé straně roznásobíme, sečteme odpovídající členy a převedeme na
společného jmenovatele. Získáme vztah:
1

𝑞𝑞(𝑛𝑛) = 6 (𝑛𝑛3 − 6𝑛𝑛2 + 17𝑛𝑛 − 12);

𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1}

(2.6)

Hledaný obecný rekurentní vztah pro počet oblastí p(n) získáme dosazením vztahu (2.6)
do (2.1):
1
(2.7)
𝑝𝑝(𝑛𝑛) = 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1) + (𝑛𝑛3 − 6𝑛𝑛2 + 17𝑛𝑛 − 12); 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1}
6
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2.5 Ověření rekurentního vzorce
Provedeme namátkovou kontrolu vzorce (2.7) z údajů, které máme k dispozici z našich
výpočtů uspořádaných v tabulce 2.6. Vyberme např. situaci pro 𝑛𝑛 = 5:
1
𝑝𝑝(5) = 𝑝𝑝(4) + 6 (53 − 6 ∙ 52 + 17 ∙ 5 − 12) = 8 + 8 = 16, což odpovídá vypočítané

hodnotě.

3. Vyjádření počtu oblastí vzorcem pro n–tý člen posloupnosti

Vyjdeme z rekurentního vztahu (2.7):
1
𝑝𝑝(𝑛𝑛) = 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1) + (𝑛𝑛3 − 6𝑛𝑛2 + 17𝑛𝑛 − 12); 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 − {1}
6
Vzorec pro n–tý člen posloupnosti p(n) budeme hledat ve tvaru mnohočlenu čtvrtého
stupně:
𝑝𝑝(𝑛𝑛) = 𝑎𝑎𝑛𝑛4 + 𝑏𝑏𝑛𝑛3 + 𝑐𝑐𝑛𝑛2 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑒𝑒

(3.1)

𝑝𝑝(1) = 1 ⟹
𝑝𝑝(2) = 2 ⟹
𝑝𝑝(3) = 4 ⟹
𝑝𝑝(4) = 8 ⟹
𝑝𝑝(5) = 16 ⟹

(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3.6)

Koeficienty 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, 𝑑𝑑, 𝑒𝑒 ∈ 𝑅𝑅 určíme ze známých údajů získaných z rekurentního vzorce
(2.7):
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 1
16𝑎𝑎 + 8𝑏𝑏 + 4𝑐𝑐 + 2𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 2
81𝑎𝑎 + 27𝑏𝑏 + 9𝑐𝑐 + 3𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 4
256𝑎𝑎 + 64𝑏𝑏 + 16𝑐𝑐 + 4𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 8
625𝑎𝑎 + 125𝑏𝑏 + 25𝑐𝑐 + 5𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 16

Pro zajímavost, předchozí soustavu můžeme přepsat do následujícího „symetrického“
tvaru:
14 𝑎𝑎 + 13 𝑏𝑏 + 12 𝑐𝑐 + 11 𝑑𝑑 + 10 𝑒𝑒 = 20
24 𝑎𝑎 + 23 𝑏𝑏 + 22 𝑐𝑐 + 21 𝑑𝑑 + 20 𝑒𝑒 = 21
34 𝑎𝑎 + 33 𝑏𝑏 + 32 𝑐𝑐 + 31 𝑑𝑑 + 30 𝑒𝑒 = 22
44 𝑎𝑎 + 43 𝑏𝑏 + 42 𝑐𝑐 + 41 𝑑𝑑 + 40 𝑒𝑒 = 23
54 𝑎𝑎 + 53 𝑏𝑏 + 52 𝑐𝑐 + 51 𝑑𝑑 + 50 𝑒𝑒 = 24

(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3.6)

Řešíme soustavu pěti rovnic o pěti neznámých, např. dosazovací metodou. Řešením této
soustavy jsou koeficienty:
1
1
23
3
𝑎𝑎 =
; 𝑏𝑏 = − ; 𝑐𝑐 =
; 𝑑𝑑 = − ; 𝑒𝑒 = 1
24
4
24
4
Po dosazení koeficientů do rovnice (3.1) a její následné úpravě, dostaneme hledaný
vzorec pro n-tý člen posloupnosti:
𝑝𝑝(𝑛𝑛) =

1 4
(𝑛𝑛 − 6𝑛𝑛3 + 23𝑛𝑛2 − 18𝑛𝑛 + 24)
24
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(3.2)

Tento vzorec je hledaným vzorcem pro n- tý člen posloupnosti určující počet oblastí,
které vzniknou rozdělením kruhu díky tětivám vedených s obvodových bodů.
Kontrola správnosti vzorce (3.2):
Do získaného vzorce (3.2) dosadíme za n postupně hodnoty posloupnosti 1, 2, … , 6 a
porovnáme získané výsledky s údaji, které jsme získali geometrickou cestou.
a) 𝑝𝑝(1) = 1

1

b) 𝑝𝑝(2) = 2

1

c) 𝑝𝑝(3) = 4

1

d) 𝑝𝑝(4) = 8

1

e) 𝑝𝑝(5) = 16

1

Dosadíme do (3.2) za n číslo 1: 𝑝𝑝(1) = 24 (1 − 6 + 23 − 18 + 24) = 1.
Dosadíme do (3.2) za n číslo 2: 𝑝𝑝(2) = 24 (16 − 48 + 92 − 36 + 24) = 2.
Dosadíme do (3.2) za n číslo 3: 𝑝𝑝(3) = 24 (81 − 162 + 207 − 54 + 24) = 4.
Dosadíme do (3.2) za n číslo 4: 𝑝𝑝(4) = 24 (256 − 384 + 368 − 72 + 24) = 8.
Dosadíme do (3.2) za n číslo 5: 𝑝𝑝(5) = 24 (625 − 750 + 575 − 90 + 24) = 16.

A nyní to nejzajímavější – očekávané číslo 32 do posloupnosti čísel 1, 2, 4, 8, 16, ???
nepatří. Dosadíme do (3.2) za n číslo 6:
1

f) 𝑝𝑝(6) = 24 (1296 − 1296 + 828 − 108 + 24) = 𝟑𝟑𝟑𝟑

Zkuste dokončit ověření 𝒑𝒑(𝟕𝟕) = 𝟓𝟓𝟓𝟓, tento údaj je uveden pod obrázkem (2.14).
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Graf znázornění p(n)
1
Porovnáme získaný vztah (3.2) 𝑝𝑝2 (𝑛𝑛) = 24 (𝑛𝑛4 − 6𝑛𝑛3 + 23𝑛𝑛2 − 18𝑛𝑛 + 24) se vztahem
pro exponenciální funkci 𝑝𝑝1 (𝑛𝑛) = 2𝑛𝑛−1 pro ověření shody prvních pěti členů.
Podívejme se na grafy funkcí, které procházejí stejnými body, jako posloupnosti čísel
1, 2, 4, 8, 16, 32, ...
𝑝𝑝1 (𝑛𝑛) = 2𝑛𝑛−1 ; 𝑛𝑛 ∈ 𝑹𝑹
1
1, 2, 4, 8, 16, 31, ...
𝑝𝑝2 (𝑛𝑛) = 24 (𝑛𝑛4 − 6𝑛𝑛3 + 23𝑛𝑛2 − 18𝑛𝑛 + 24); 𝑛𝑛 ∈ 𝑹𝑹

4. Závěr

V úvodu jsme si stanovili úkol najít vztah, který by umožňoval určit počet oblastí
definovaných tětivami kružnice v závislosti na počtu bodů na kružnici při platnosti
předpokladu (1.1), že žádné tři nebo více tětiv se neprotínají v jednom bodě. Vztah (3.2) a
následná kontrola pro dostupné údaje ukazují, že byl úkol splněn.
Nabízí se otázka, je-li rekurentní metoda odvození vztahu (3.2) prezentovaná v tomto
článku jediná. Jak je možné zjistit v [1], vzorec (3.2) lze odvodit i jiným způsobem
zaměřeným více na kombinatoriku s využitím několika topologických prvků, ale o tom
třeba někdy příště.
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Příloha – výpočty
V této příloze uvedu podrobnější výpočty, které byly v hlavním textu kvůli přehlednosti
vynechány.
• Přechod z rovnice (2.3) na rovnici (2.4)
[(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1) ∙ (𝑘𝑘 − 1) + 1] = 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 2 + 𝑘𝑘 − 𝑘𝑘 + 1 + 1 = 2 − 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 2

•

Odvození vztahu pro součet prvních (n – 1) přirozených čísel

Pomůžeme si obrázkem (4.1). Zpracujme nejprve situaci, ve které je zvoleno 𝑛𝑛 − 1 = 8.
Hledejme vztah pro součet 2 ∙ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), který pak zobecníme:
Obr. 4.1:
Obr. 4.2:

Na obrázku je celkem 2 ∙ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) čtverců, které můžeme
přeskupit tak, jak je vidět na obrázku (4.2). Z obrázku je zřejmé, že počet čtverců lze
vyjádřit součinem 8 ∙ (8 + 1). Platí tedy, že
2 ∙ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) = 8 ∙ (8 + 1)
Zobecněním získáme rovnici
2 ∙ [1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛𝑛 − 1)] = (𝑛𝑛 − 1) ∙ [(𝑛𝑛 − 1) + 1]
2 ∙ [1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛𝑛 − 1)] = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
Odtud již zřejmě vyplývá požadovaný vzorec:
1
1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛𝑛 − 1) = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
2

•

Odvození vzorce pro součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel

Volme pro názorné odvození 𝑛𝑛 = 5 a sledujme obrázek (4.3).
Obr. 4.3:
Obr. 4.4:
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(4.1)

Počet všech čtverců na obrázku (4.3) můžeme vyjádřit výrazem
3 ∙ (12 + 22 + 32 + 42 + 52 )

Přeskupíme 1 čtverce podle obrázku (4.4) a vyjádříme jejich počet výrazem

(4.2)

(1 + 2 + 3 + 4 + 5) ∙ (2 ∙ 5 + 1)

Porovnáním rovnic (4.2) a (4.3) dostaneme rovnost (4.4):

(4.3)

3 ∙ (12 + 22 + 32 + 42 + 52 ) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) ∙ (2 ∙ 5 + 1)
Zobecněním rovnice (4.4) dostaneme (4.5):

(4.4)

3 ∙ (12 + 22 + 32 + ⋯ + 𝑛𝑛2 ) = (1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛𝑛) ∙ (2 ∙ 𝑛𝑛 + 1)

(4.5)

Na pravé straně rovnosti (4.5) se vyskytuje výraz podobný výrazu (4.1). Liší se tím, že
místo 𝑛𝑛 − 1 je 𝑛𝑛:
1
1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛𝑛 − 1) = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
2

Potom je zřejmé, že dle (4.1) platí

1
1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛𝑛 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1).
2

(4.6)

Dosazením (4.6) do (4.5) a získáme vzorec (4.7):
1
3 ∙ (12 + 22 + 32 + ⋯ + 𝑛𝑛2 ) = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)(2𝑛𝑛 + 1)
2

(4.7)

Pro úpravu vzorce (2.5) potřebujeme sečíst prvních 𝑛𝑛 − 1 druhých mocnin. Proto musíme
všechna 𝑛𝑛 na pravé straně (4.7) nahradit výrazem 𝑛𝑛 − 1. Dostaneme
1
3 ∙ (12 + 22 + 32 + ⋯ + (𝑛𝑛 − 1)2 ) = (𝑛𝑛 − 1)[(𝑛𝑛 − 1) + 1][2(𝑛𝑛 − 1) + 1]
2

1

Animace tohoto přeskupení je zpracovaná v GeoGebře v materiálu, jehož odkaz je uveden v kapitole (2.4.2)
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Po úpravě obdržíme
𝑛𝑛−1

3 ∙ � 𝑘𝑘 2 =
𝑘𝑘=1

1
(𝑛𝑛 − 1)𝑛𝑛(2𝑛𝑛 − 1),
2

odkud po vydělení třemi dostaneme (2.5):
𝑛𝑛−1

1
� 𝑘𝑘 2 = (𝑛𝑛 − 1)𝑛𝑛(2𝑛𝑛 − 1)
6

𝑘𝑘=1

•

Úprava výrazu q(n) pro vztah (2.6)

Provedeme postupně úpravy pravé strany výrazu q(n):
1
1
𝑞𝑞(𝑛𝑛) = 2(𝑛𝑛 − 1) − 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1) + 𝑛𝑛2 (𝑛𝑛 − 1) − (𝑛𝑛 − 1)𝑛𝑛(2𝑛𝑛 − 1) ⟹
2
6
1
1
1
𝑞𝑞(𝑛𝑛) = 2𝑛𝑛 − 2 − 𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛2 − (𝑛𝑛 − 1)(2𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛) ⟹
2
2
6
1
1
1
𝑞𝑞(𝑛𝑛) = 2𝑛𝑛 − 2 − 𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛 + 𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛2 − (2𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛2 −2𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛) ⟹
2
2
6
1
𝑞𝑞(𝑛𝑛) = (12𝑛𝑛 − 12 − 6𝑛𝑛2 + 6𝑛𝑛 + 3𝑛𝑛3 − 3𝑛𝑛2 − 2𝑛𝑛3 + 𝑛𝑛2 +2𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛).
6
Sečtením odpovídajících členů na pravé straně dostáváme konečnou podobu vztahu (2.6):
1
𝑞𝑞(𝑛𝑛) = (𝑛𝑛3 − 6𝑛𝑛2 + 17𝑛𝑛 − 12)
6
• Řešení soustavy rovnic z kapitoly 3
Dosazovací metodou budeme řešit soustavu rovnic (3.2) – (3.6). Z důvodu úsporu místa
jsou uvedeny pouze vybrané kroky:
(3.2)
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 1
(3.3)
16𝑎𝑎 + 8𝑏𝑏 + 4𝑐𝑐 + 2𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 2
(3.4)
81𝑎𝑎 + 27𝑏𝑏 + 9𝑐𝑐 + 3𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 4
(3.5)
256𝑎𝑎 + 64𝑏𝑏 + 16𝑐𝑐 + 4𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 8
(3.6)
625𝑎𝑎 + 125𝑏𝑏 + 25𝑐𝑐 + 5𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 16
Z rovnice (3.2) vyjádříme neznámou e:
𝑒𝑒 = 1 − 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 − 𝑑𝑑

Dosadíme e do rovnice (3.3) a vyjádříme neznámou d:

(4.8)

𝑑𝑑 = 1 − 15𝑎𝑎 − 7𝑏𝑏 − 3𝑐𝑐

(4.9)

Dosadíme e a d z předchozích dvou rovnic do (3.4) a vyjádříme 2c:

(4.10)

2𝑐𝑐 = 1 − 50𝑎𝑎 − 12𝑏𝑏
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Vynásobíme rovnici (4.9) dvěma. Dostaneme 2𝑑𝑑 = 2 − 30𝑎𝑎 − 14𝑏𝑏 − 3 ∙ 2𝑐𝑐 a dosadíme
sem za 2c výraz z (4.10):
2𝑑𝑑 = −1 + 120𝑎𝑎 + 22𝑏𝑏

(4.11)

𝑒𝑒 = 1 − 36𝑎𝑎 − 6𝑏𝑏

(4.12)

60𝑎𝑎 + 6𝑏𝑏 = 1

(4.13)

528𝑎𝑎 + 48𝑏𝑏 = 10

(4.14)

Vynásobíme rovnici (4.8) dvěma. Dostaneme 2𝑒𝑒 = 2 − 2𝑎𝑎 − 2𝑏𝑏 − 2𝑐𝑐 − 2𝑑𝑑 a dosadíme
sem za výrazy 2c a 2d postupně z (4.10) a (4.11). Vyjádříme e:

V rovnici (3.5) si zapíšeme 16𝑐𝑐 jako 8 ∙ 2𝑐𝑐, dále 4𝑑𝑑 jako 2 ∙ 2𝑑𝑑 a dosadíme sem ze vztahů
(4.10) – (4.12) postupně za e, 2d a 2c a upravíme na tvar:

Rovnici (3.6) vynásobíme dvěma. Dostaneme rovnici
1250𝑎𝑎 + 250𝑏𝑏 + 25 ∙ 2𝑐𝑐 + 5 ∙ 2𝑑𝑑 + 2𝑒𝑒 = 32
Do této rovnice dosadíme ze vztahů (4.10) – (4.12) postupně za e, 2d a 2c a upravíme na
tvar:

Na závěr vyřešíme soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (4.13) a (4.14)
např. tak, že rovnici (4.13) vynásobíme minus osmi a přičteme k rovnici (4.14). Odtud
1
1
𝑎𝑎 = 24 a 𝑏𝑏 = − 4. Tyto výsledky postupně dosadíme do (4.10) – (4.12) a získáme tak
23

3

zbylé neznámé 𝑐𝑐 = 24 ; 𝑑𝑑 = − 4 ; 𝑒𝑒 = 1.
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Příloha – výpočty v GeoGebře

•

Přechod z rovnice (2.3) na rovnici (2.4)

[(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1) ∙ (𝑘𝑘 − 1) + 1] =?

•

Určení vztahu pro součet prvních (n – 1) přirozených čísel
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•

Určení vzorce pro součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel

•

Úprava výrazu q(n) pro vztah (2.6)

•

Řešení soustavy rovnic z kapitoly 3
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TVORBA GEOGEBRA KNIHY A JEJ VYUŽITIE
NA HODINÁCH MATEMATIKY
Kitti Vidermanová, Lucia Rumanová
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Abstrakt: Program GeoGebra pozná mnoho učiteľov ako na Slovensku, tak i vo svete.
Tvorcovia programu ponúkajú aj online prostredie, v ktorom si užívateľ môže vytvoriť akoby
vlastnú knižnicu didaktických materiálov, a prepojiť tak prípravy učiteľa s dynamickým
prostredím GeoGebry. V príspevku predstavíme vybrané kroky tvorby GeoGebra knihy
a uvedieme niekoľko možných využití GeoGebra knihy vo vyučovaní matematiky.
Kľúčové slová: GeoGebra kniha; vyučovanie matematiky; IKT kompetencie.

Creation of GeoGebra Book and its Use in Mathematics Education
Abstract: Many teachers are familiar with GeoGebra software in Slovakia as well as in the
world. Besides direct work in GeoGebra environment, its authors also offer online
environment in which users can create their own library of teaching materials. That enables
teachers to interlink their text materials with applets, videos and figures. The paper presents
selected steps of creation of a GeoGebra book and lists several possibilities of using
GeoGebra books in mathematics education.
Key words: GeoGebra book; mathematics education; ICT competencies.
Úvod
Britskí didaktici a učitelia zhrnuli kompetencie v digitálnej gramotnosti do deviatich
základných zložiek (obrázok 1). Z pohľadu vyučovania matematiky sa môžeme zamerať
na nasledovné štyri kompetencie:
o Využívať informácie a informačné zdroje;
o Organizovať a skúmať;
o Analyzovať a automatizovať procesy;
o Rozumieť modelom a modelovať. (Lukáč, 2010)
Brestenská a kol. (2010) však upozorňujú, že samotná prítomnosť IKT nezaručuje
automaticky rozvoj želaných kompetencií. Znamená len príležitosť vylepšiť pomocou IKT
učenie sa a myslenie viacerými spôsobmi:
o Podporujú rôzne dynamické i komplexné reprezentácie informácií, a tak môže žiak
pracovať s bohatšou škálou znalostí.
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o Počítač sa môže stať prostriedkom pre upevnenie poznatkov, ale aj zdrojom informácií
pre diskusiu a objavovanie závislostí.
o Spojenie v sieti prostredníctvom internetu umožňuje zdieľanie informácií
a kolaboratívne učenie sa spolu s tými, ktorí nie sú fyzicky prítomní.

Obrázok 1: Základné IKT kompetencie v digitálnej gramotnosti – Zdôraznené dominantne rozvíjané IKT
kompetencie v predmete matematika (Zdroj: Lukáč, S. a kol., 2010)

Celoživotné vzdelávanie je často spomínaný pojem dnešnej doby, najmä v digitálnom svete.
Technický pokrok je veľmi rýchly a aj pre učiteľov je veľmi prínosné, aby sledovali nové
programy, aplikácie a inovatívne prístupy zaradenia IKT do vyučovania svojho predmetu. Vo
vyučovacom procese je potrebné nadviazať na zručnosť práce žiakov s rôznymi
technológiami a aj prostredníctvom nich ich motivovať k učeniu sa.
Program GeoGebra je známy už širokej verejnosti učiteľov nielen na Slovensku, ale na celom
svete. Novinkou pre učiteľov, ktorí aj využívajú program GeoGebra, je tvorba GeoGebra
knihy v online prostredí dostupnom na www.geogebra.org. Najväčšou výhodou GeoGebra
knihy je možnosť spracovať do jedného vyučovacieho materiálu texty, obrázky, videá
a pracovné listy tvorené v GeoGebre.
GeoGebra kniha a jej tvorba
V tejto kapitole si zhrnieme tvorbu GeoGebra knihy do troch základných krokov: založenie
GeoGebra účtu a vytvorenie GeoGebra knihy; pridávanie rôznych typov materiálov do
samotnej knihy a zdieľanie GeoGebra knihy žiakom. Naším cieľom nie je ukázať tvorbu
knihy krok po kroku, ale zamerať sa na vybrané prvky online prostredia.
Založenie GeoGebra účtu a vytvorenie GeoGebra knihy
Na úvodnej stránke geogebra.org, pod ikonou Prihlásiť sa sa zobrazí ponuka registrácie
nového GeoGebra účtu alebo prihlásenie sa s už existujúcim účtom. Ďalej je tu možnosť
využiť konto z iných aplikácií, ako je napr. účet vytvorený na Gmail alebo Facebook
(obrázok 2).
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Obrázok 2: Vytvorenie nového GeoGebra účtu alebo prihlásenie sa s už existujúcim účtom

Po prihlásení sa užívateľovi zobrazí úvodná stránka s materiálmi. Pri „profilovej fotke účtu“
vyberieme Môj profil a zobrazí sa nám profil užívateľa, v ktorom vytvárame GeoGebra knihy
a nahrávame rôzne vytvorené materiály (obrázok 3). Všetky užívateľom vytvorené knihy sú
uložené pod záložkou GeoGebra Book-y.

Obrázok 3:Náhľad profilovej stránky po prihlásení sa do online prostredia www.geogebra.org

Pomocou tlačidla Create Book začíname tvorbu novej knihy. V úvode si knihu pomenujeme,
nastavíme jazyk, vekovú kategóriu, pre ktorú je určená, môžeme popísať knihu, napr. jej
tematické zameranie, kľúčové slová, podľa ktorých potom môžu iní užívatelia nájsť túto
knihu – ak ju nastavíme ako verejnú. V rámci tohto úvodného nastavenia je potrebné zvoliť aj
Viditeľnosť knihy. K dispozícii sú tri možnosti: 1. verejné materiály; 2. odkaz na šírenie;
3. súkromné materiály. Pri nastavení Verejné materiály bude nami vytvorená kniha
k dispozícii ľubovoľnému užívateľov, ktorý prehľadáva materiály na stránke
www.geogebra.org. Pri nastavení možnosti Odkaz na šírenie bude mať prístup k vytvorenej
knihe iba užívateľ, ktorému odošleme odkaz na e-mailovú adresu alebo v prípade, že má tiež
vytvorený účet v portáli geogebra.org, vieme zdieľať vytvorenú knihu priamo cez toto
prostredie. V procese tvorby a pred prvým overením knihy žiakmi je dobré nastaviť si
viditeľnosť ako Súkromné materiály a až keď sme si istý, že je materiál bezchybný, plne
funkčný a pre vyučovanie zvoleného učiva vhodný, odosielame knihu medzi verejné
materiály.
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Pridávanie rôznych typov materiálov do samotnej knihy
Ako sme už vyššie spomínali, GeoGebra kniha vytvára priestor pre prepojenie textu a rôznych
multimediálnych súborov, ako sú napr. obrázok, video, rôzne animácie či applety (obrázok 4).

Obrázok 4: Možnosti pridávania materiálov do GeoGebra knihy

Prípravu matematického textu uľahčuje editor matematického textu, symbolov a dostupné
ikony (obrázok 5).

Obrázok 5: Tvorba textu v GeoGebra knihe

V rámci textových údajov je možné pridávať aj odkazy na rôzne web stránky a tak žiakov
v učive, kde je to možné, si niektoré informácie alebo údaje vyhľadať. Video sa pridáva
pomocou odkazu, napr. na obrázku 6 je ukážka videa vloženého zo stránky
www.youtube.com.

Obrázok 6: Náhľad vloženého videa (Zdroj videa:
https://www.youtube.com/watch?v=1PbUdhYyI30)
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Zdieľanie GeoGebra knihy žiakom a iným používateľom
Vytvorenú GeoGebra knihu je možné stiahnuť si v „offline verzii“ (obrázok 7), uložia sa
všetky použité obrázky, videá i GeoGebra pracovné listy.
Ako sme už spomenuli, šíriť vytvorenú knihu je možné prostredníctvom vygenerovaného
odkazu alebo aj pomocou sociálnych sietí, ako sú napr. Google+, Facebook a iné.

Obrázok 8

Obrázok 7

Manage access for the other users (obrázok 8) umožňuje pridať iných používateľov (ktorí
majú tiež vytvorený účet v online prostredí geogebra.org) ako ďalších vlastníkov GeoGebra
knihy alebo im dať prístup typu Možnosť úpravy (obrázok 9). Je možné tak vytvoriť aj
kooperáciu medzi učiteľom a študentmi pri tvorbe knihy alebo študentom medzi sebou na
spoločnú tvorbu knihy.

Obrázok 9: Pridanie ďalších používateľov ku GeoGebra knihe a nastavenie ich prístupu

Možnosti využitia GeoGebra knihy na hodinách matematiky
Medzi hlavné ciele vyučovania matematiky v škole by malo patriť aj učiť žiakov rôznym
metódam riešenia problémov (angl. problem solving). Pech (2012) uvádza, že práve v tejto
oblasti má využívanie IKT dobrý potenciál. Pri riešení problému si môžu študenti najskôr
problém vizualizovať a potom zmenou parametrov je možné sledovať a rozpoznávať
vlastnosti objektov.
GeoGebra kniha umožňuje vkladanie GeoGebra listov s celou ponukou nástrojov alebo
s rôznym obmedzením v možnosti Vložiť – GeoGebra applet. V ponuke je vložiť GeoGebra
applet troma spôsobmi: Hľadať applet (medzi materiálmi, ktoré sú k sispozícii v prostredí
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geogebra.org), Nahrať applet (súbor uložený v počítači), Vytvoriť applet (priamo v online
prostredí vytvoriť applet v GeoGebre). Prázdny GeoGebra pracovný list je možné vytvoriť pri
vytváraní appletu – využijeme Pokročilé nastavenia – vložiť applet s pridanými panelmi
nástrojov a inými nastaveniami.

Obrázok 10: Pokročilé nastavenia GeoGebra pracovných listov

Tieto nastavenia umožňujú učiteľovi aplikovať prístup objavného vyučovania alebo riadeného
skúmania vo svojom vyučovaní. Pri objavnom vyučovaní môžeme žiakom vložiť iba prázdny
pracovný list a predostrieť im problematiku skúmania. Pri riadenom skúmaní môže študentom
pripraviť applet a nasmerovať ich k riešeniu problému.
Hľadanie miesta bodov danej vlastnosti je pre žiakov pomocou klasických rysovacích
pomôcok (pravítko a kružidlo) veľmi náročné. Pri znižovaní počtu hodín matematiky, často
na úkor geometrie (najmä konštrukčných úloh), neostáva vo vyučovaní priestor na skúmanie
týchto množín bodov danej vlastnosti z dôvodu ich časovej náročnosti. Nové nástroje a
technológie značne uľahčujú manipuláciu s týmto problémom. (Pech, 2012) Učiteľ môže
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žiakom pripraviť v rámci GeoGebra knihy pracovný list, v ktorom budú môcť meniť polohu
iba vybraných objektov. Súhlasíme s autormi Fulier a Chválny (2006), že vizualizácia je
prirodzeným a veľmi dôležitým prvkom matematického myslenia, ktorá hrá veľkú úlohu pri
objavovaní vzťahov a súvislostí medzi matematickými objektmi, v prenose a komunikácii
v matematike.
Na obrázku 11 je ukážka množiny bodov – vrcholov pravouhlého trojuholníka s danou dĺžkou
prepony AB. Sledovaním stopy bodu C pri zmene veľkosti uhla pri vrchole (pomocou
posuvníka) i slabší žiaci vidia, že sa vykresľuje kružnicový oblúk.

Obrázok 11

Využívať počítače vo vyučovaní matematiky navrhuje Vaníček (2009) aj pri projektovom
vyučovaní (angl. project-based learning). Uvádza, že sú vhodným nástrojom a ponúkajú
pohodlné prostredie pri tvorbe projektov so zreteľom na učenie sa. Práve na prípravu
projektov (nielen s geometrickým zameraním) môže byť pre žiakov GeoGebra kniha
vhodným prostredím, nakoľko umožňuje pridávať rôzne multimediálne súbory a usporiadať
ich do logickej štruktúry kapitol a podkapitol.
Ďalšou možnosťou využitia GeoGebra knihy učiteľom je spracovanie rôznych častí učiva do
„elektronickej učebnice“. Žilková (2009) uvádza, že elektronické učebnice nemajú obsahovať
iba textové dokumenty v rôznych formátoch, ale mali by prinášať istú „pridanú hodnotu“,
ktorá môže byť založená na:
o hypermediálnych prvkoch,
o multimediálnyc h prvkoch,
o interaktívnom a experimentálnom prostredí.
Práve prostredie pre tvorbu GeoGebra knihy ponúka možnosť implementovať
do vzdelávacích materiálov všetky tieto prvky.
Záver
Hohenwarter, M. a Lavicza, Zs. v roku 2007 uviedli „Naším cieľom je vytvoriť medzinárodný
GeoGebra Inštitút, aby bolo možné ponúknuť štruktúrované školenia a podporu pre učiteľov,
ktorí sú pripravení integrovať GeoGebru do svojich tried. Z dlhodobého hľadiska je naším
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cieľom spolupracovať s kolegami a ďalšími inštitúciami v rôznych miestach po celom svete.“
Odvtedy sa vytvorilo mnoho národných a lokálnych GeoGebra inštitútov, ktoré ponúkajú vo
svojich krajinách rôzne školenia a materiály pre učiteľov od primárneho vzdelávania až po
terciárne. Aj na Slovensku je mnoho učiteľov, ktorí majú záujem využívať GeoGebru vo
vzdelávacom procese, často však nevedia, ako začať. Preto aj my v GeoGebra Inštitúte v Nitre
založenom pri Katedre matematiky FPV UKF v Nitre ponúkame kurzy pre učiteľov venované
úplnému začiatku práce v prostredí GeoGebry. Ďalej ponúkame kurzy pre pokročilých
užívateľov s rôznym zameraním, ako napr. aj kurz Tvorby GeoGebra knihy. Účastníci
školenia kurzu „Tvorba GeoGebra knihy“ reagovali na jej zaradenie do vyučovacieho procesu
pozitívne, nakoľko nahrádza práve aj už vyššie spomínanú textovú aj obrázkovú prezentáciu.
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GENERÁTOR INTERAKTIVNÍCH TESTŮ
Petra Vondráková
Katedra aplikované matematiky FEI, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Abstrakt: Spousta učitelů matematiky na středních (i základních) školách využívá při výuce interaktivní materiály Matematiky s radostí. Na webu msr.vsb.cz si lze vybírat z více než 850
interaktivních testů, párovacích her, soutěží Neriskuj, AZ kvíz, Odkryj obrázek či krokovaných
příkladů. Kromě těchto výukových materiálů je nyní učitelům k dispozici také aplikace Generátor
testů. Díky ní si každý učitel může vytvořit interaktivní test ušitý na míru vlastní škole a znalostem žáků. Vybírat přitom lze z databáze 2000 připravených otázek. Vygenerované testy mají formu
interaktivních PDF souborů s okamžitým vyhodnocením, s příjemnou grafikou a s jednotným systémem ovládání. Jsou použitelné pro interaktivní tabuli, k promítání na plátno, výuku v počítačových
učebnách a domácímu procvičování.
Klíčová slova: interaktivní PDF, interaktivní test, středoškolská matematika, generátor testů.

Test Generator
Abstract. Many teachers of mathematics in secondary and occasionally also in primary schools use
interactive teaching materials from the web The Joy of Maths. On the web site msr.vsb.cz they
can choose from more than 850 interactive tests, puzzle games, jeopardy, AZ quiz, uncover picture
games or step-by-step examples. Besides the all teaching materials a test generator is now newly
available. Thanks to the test generator everyone can create interactive test tailored to an individual
lesson, class and pupils. One can compile a specific test from about 2000 database questions. Generated tests take the form of interactive PDF file with immediate evaluation, attractive graphics
and uniform system of navigation. Tests can be used with interactive whiteboards, video projectors
or regular computer displays during lessons in computer labs or home exercises.
Key words: interactive PDF, interactive test, test generator.
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1

Matematika s radostí

V současné době existuje velké množství komerčních i volně dostupných materiálů k výuce matematiky (učebnice, sbírky příkladů, softwarové produkty, programy a animace, které vznikly v rámci
řešení studentských prací a různých projektů). Učitelé, kteří se snaží najít vhodné materiály do své
výuky, se ale potýkají s mnoha překážkami. Každý materiál musí zkontrolovat po obsahové stránce,
seznámit se s jeho ovládáním, ověřit možnost použití ve výuce (licence), případně nainstalovat potřebný software. Vzhledem k obrovskému množství nabízených materiálů však zabere učitelům
hodně času, než se jim podaří vybrat to, co je obsahově korektní a zároveň pro výuku zajímavé a
pomůže oživit běžné hodiny matematiky.
Atraktivní a ucelené řešení pro procvičování středoškolské matematiky bez výše zmíněných
překážek nabízí projekt Matematika s radostí. Na webu msr.vsb.cz, jehož úvodní strana je na
obrázku 1, najdeme více než 850 interaktivních testů, her, soutěží, krokovaných příkladů a nově
i aplikaci generátor testů. Výukové materiály pokrývají celou středoškolskou látku a jsou přehledně
rozčleněny do dvanácti tematických oblastí. Všechny testy a hry mají formu interaktivních PDF
souborů s okamžitým vyhodnocením, s příjemnou grafikou a jednotným systémem ovládání. Jsou
použitelné pro interaktivní tabuli, pro promítání na plátno, pro výuku v počítačových učebnách a
pro domácí procvičování.

Obrázek 1: Úvodní strana webu Matematika s radostí
V článku [1] z předchozího ročníku konference jsme se podrobně věnovali párovacím hrám, testům, soutěžím Neriskuj a AZ kvíz a jejich zařazením do výuky. Nyní seznámíme čtenáře s aplikací
Generátor testů.
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2

Generátor testů – bonus pro učitele

Jaké výhody přináší generátor testů učitelům? Proč si má učitel tvořit další testy, když je jich na
webu dostatek?
Uved’me si příklad. Učitel najde na webu Matematiky s radostí hotový test, který se mu líbí,
ale obsahuje jednu otázku z tématu, které se na jeho škole neprobírá. Může říci žákům, at’ si test
udělají a přitom vynechají zmíněnou otázku. To ale ovlivní výsledné hodnocení testu (žáci nikdy
nedosáhnou sta procent a neobdrží zaslouženou pochvalu). Druhou možností je vytvořit si test se
stejnými otázkami (kromě jedné) pomocí generátoru testů. Takto vytvořený test bude mít stejnou
grafiku a funkčnost jako všechny ostatní testy na webu a navíc bude přesně dle představ učitele.
Dalším příkladem může být potřeba testů pro pololetní opakování. Na webu Matematiky s radostí jsou všechny procvičovací materiály rozděleny do tematických oblastí. Nenajdeme zde tedy
test, který obsahuje několik otázek z funkcí, několik otázek z goniometrie a zbytek z planimetrie.
A právě takové testy si může učitel pomocí generátoru testů vytvořit. Testy pak dá svým studentům
k dispozici k procvičení a podobné otázky může zařadit do písemky.
Díky generátoru testů si tedy učitel může sestavovat testy ušité na míru jeho konkrétní škole
(zařadit do testů jen učivo, které skutečně probírá), jeho žákům (testy pro slabší žáky, testy pro
nadané žáky, pro semináře), jeho konkrétním záměrům (testy pro procvičení jednoho tématu, pro
opakování více témat, pro zkoušení u tabule nebo pro doplnění výkladu nové látky).
K dispozici je přitom databáze cca 2000 otázek ze všech témat středoškolské matematiky.
Otázky jsou rozčleněny do tematických oblastí a podoblastí stejně jako ostatní materiály na webu.

3

Jak testy vytvořit?

Kliknutím na ikonu Generátoru testů na úvodní straně webu a následným přihlášením se uživatel
dostane do části webu, kde si může generovat testy, má k dispozici všechny své v minulosti vytvořené testy a databázi svých vybraných (oblíbených) otázek. Přihlásit se přitom může kdokoliv,
registrace nepodléhá žádnému schvalování. Přímý odkaz je http://msr.vsb.cz/generator.
Tvorba testu probíhá ve dvou krocích. Nejprve si uživatel vybere vhodné otázky do vlastní
databáze „Mé oblíbené“. Jak již bylo řečeno, tuto databázi má pak k dispozici při každém dalším
přihlášení a kdykoliv může otázky přidávat nebo odebírat. Při větším počtu otázek v databázi je
vhodné využít filtrování dle tematických oblastí.
Dalším krokem je tvorba vlastního testu, kdy si uživatel vybere z databáze „Mé oblíbené“ jednu
až deset otázek do testu a odešle ke zpracování. Během okamžiku dostane hotový PDF soubor
s testem. Vytvořený interaktivní test si pak může stáhnout, dát ho k dispozici žákům, vyvěsit na
školní web, nebo použít ve výuce. Všechny své testy má uživatel k dispozici v části „Mé testy“,
viz 2.
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Obrázek 2: Generátor testů – část „Mé testy“

4

Výhody pro učitele a žáky

Jaké výhody přináší učitelům používání materiálů Matematiky s radostí a generátoru testů?
∙ Úplnost – otázky, které jsou k dispozici pro generování testů, pokrývají celou středoškolskou
látku (i nepovinné části).
∙ Korektnost a srozumitelnost – matematické formulace všech otázek prošly vícenásobnou
kontrolou pedagogů z různých středních škol a pedagogů z Katedry aplikované matematiky
VŠB – Technické univerzity Ostrava.
∙ Ovládání – všechny typy testů a her mají jednotné a jednoduché ovládání a příjemnou grafiku.
∙ Okamžité vyhodnocení – vyhodnocování testů a her probíhá okamžitě a bez připojení k Internetu, není třeba instalovat žádný speciální software. Vzhledem k tomu, že vše je ve formátu
PDF, k použití materiálů stačí volně šiřitelný Adobe Reader. Dovolujeme si zde ale upozornit
na to, že nelze používat jiné prohlížeče PDF souborů. Adobe Reader je v současnosti jediný
prohlížeč PDF souborů, který podporuje JavaScripty, jež jsou nutné pro zajištění interaktivity
her.
∙ Zobrazení hodnocení – po dokončení testu dojde k zobrazení hodnocení (počet správně zodpovězených otázek) a opravě testu. Student si může projít znovu všechny otázky a podívat
se, které zodpověděl správně a které ne, případně jaká je správná odpověd’.
∙ Promíchávání odpovědí u otázek – při každém novém otevření PDF se v párovacích hrách
i testech promíchávají odpovědi u otázek, tím každý student řeší „svůj“ test a nemůže snadno
opsat odpovědi od spolužáka.
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∙ Kvalitní sazba – díky použití sázecího systému TEX dosahují matematické výrazy vysoké
typografické kvality.
∙ Dostupnost – vše je volně k dispozici na webu msr.vsb.cz.

5

Využití

Pro využití ve výuce můžeme použít bud’ interaktivní tabuli, kdy student sám zaklikává správná
řešení, nebo je možno materiály promítat na plátno. Pak žáci odpovídají a učitel označuje odpovědi.
Máme-li k dispozici počítačovou učebnu, pak žáci mohou s testy pracovat samostatně a učitel pouze
dohlíží a odpovídá na otázky. Je možno vytvořit také několik variant testů pro různé skupiny žáků
(individualizace výuky).
Kromě toho si může učitel pomocí generároru testů připravit test obsahující sled otázek, které
vhodně doplní výklad látky. Může tak ušetřit čas, nebot’ použije již hotové náčrtky a obrázky.
Učitel dále může materiály nebo odkazy na ně umístit na školní web a doporučit žákům pro
domácí procvičování. Domácí procvičování je díky interaktivitě a pěkným obrázkům zábavnější,
hravější a kreativnější.

Obrázek 3: Ukázka grafiky z her Odkryj obrázek
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TABLETY A CLIL V HODINÁCH MATEMATIKY
Jan Wossala, Lenka Janská
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt: Přístup CLIL a využití ICT ve výuce jsou populárními trendy současnosti. Obojí
nabízí při účelném použití velmi užitečný nástroj pro edukační proces. Náročnost přípravy
hodin integrující cizí jazyk do výuky nejazykového předmětu bývá pro mnoho vyučujících
náročná a limitující. Kromě různých projektů, jejichž úkolem je vytváření metodických
materiálů pro tuto integraci, máme pomoc v podobě ICT a různých aplikací. Právě využití
ICT, zejména tabletů, a CLIL ve výuce matematiky bude náplní tohoto příspěvku.
Klíčová slova: CLIL, ICT, tablety, výuka, matematika.

Tablets and CLIL in Math Lessons
Abstract: Approach CLIL and ICT using in education are currently popular trends. This
offers a very useful tool for the educational process. Difficulty of preparing CLIL lessons is
limiting for many teachers. There are a lot of projects, that create methodological materials.
But we have help for CLIL lessons in ICT using. This paper will be focused to helpness of
ICT in CLIL lessons.
Key words: CLIL, ICT, tablets, education, mathematics.

Využívání moderních technologií se stává čím dál více běžnou součástí životů většiny
z nás. Kromě toho, že využíváme tablety a tzv. „chytrá“ zařízení v běžném životě, je poměrně
logické, že tyto technologie by se měly začleňovat i do dalších oblastí, jako je například
vzdělávání. V některých případech se o současné generaci mluví jako o tzv. digitálních
domorodcích, případně net-generation apod. Jsou takto označováni lidé, kteří se na rozdíl od
tzv. digitálních imigrantů do této doby informačních technologií již narodili, jsou tedy pro ně
moderní technologie absolutně přirozené. Tím se pak podle těchto teorií liší i jejich způsob
práce a učení. Tito lidé podporují multitasking, tedy vykonávání více činností paralelně (např.
psaní úkolů a poslouchání hudby či sledování televize). Mají také jiný přístup k seznamování
s novými technologiemi. Zatímco digitální imigranti si první přečtou návod, jak se zařízením
pracovat, digitální domorodci rovnou zkouší experimentovat a ovládat zařízení intuitivně.
Také preferují elektronické materiály před tištěnými apod. Zatímco o existenci těchto dvou
rozličných skupin se vedou diskuse a realizují výzkumy, je téměř bez diskuse to, že moderní
technologie mohou zpestřit edukační proces a usnadnit vyučujícím průběh výuky. Bylo by
tedy škoda toho nevyužít a nezačlenit účelně ICT do výuky. Zdůrazňuji slovo účelně, protože
neúčelná integrace ICT do výuky může přinášet spíše opačný výsledek.
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Současně se neodmyslitelným standardem stává určitá globalizace a s ní propojená
nutnost být schopen komunikovat kromě mateřského jazyka i některým ze světových jazyků.
Mnoho nadnárodních firem požaduje dobrou znalost anglického jazyka u zaměstnanců
na všech svých pobočkách. Tím se tedy na trhu práce zvyšuje poptávka po jazykově
vybavených odbornících na konkrétní problematiku. Na to samozřejmě je připravena náplň
edukačního procesu, kdy cizí jazyky jsou nedílnou součástí všech stupňů vzdělávání.
Většinou však bývá výuka cizího jazyka zaměřena na obecná témata využitelná v běžném
životě. Chybí tu pak tedy schopnost komunikovat o odborných tématech z oblasti
matematiky, fyziky, chemie apod. Tento drobný nedostatek v přípravě budoucích odborníků
však může řešit přístup CLIL.
Přístup CLIL
Zkratka CLIL byla poprvé použita v roce 1994 Davidem Marshem. Jedná se o zkratku
z anglického Content and Language Integrated Learning. Tedy volně přeloženo do češtiny
se jedná o integraci obsahového a jazykového vzdělávání. Autor tohoto pojmu, David Marsh,
definuje CLIL v jedné ze svých aktuálních publikací takto:
„Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational approach
in which an additional language is used for the learning and teaching of content and
language with the objective of promoting both content and language mastery to pre-defined
levels.“ (Marsh, 2012)
Definuje ho tedy jako duálně zaměřený vzdělávací přístup, v němž je cizí jazyk využit
pro výuku nejazykového předmětu. Při takovéto výuce zůstávají zachovány cíle jak cizího
jazyka, tak i nejazykového předmětu. Nejčastěji používané jazyky v rámci České republiky
jsou samozřejmě angličtina, němčina a francouzština, můžeme ale narazit i na jazyky jiné.
Dominantní však stále zůstává anglický jazyk.
CLIL může přinášet mnoho výhod. Jednou z nich je např. rozšíření slovní zásoby žáků
v rámci odborné terminologie. V rámci výuky cizích jazyků bývá většinou jen málo prostoru
pro odborná témata z oblasti např. přírodovědných předmětů, zejména matematiky, fyziky,
chemie apod. Žákům pak tato odborná slovní zásoba chybí, což v některých případech jim
může bránit ve studiu či práci v zahraničí. Tyto zábrany mohou také souviset s jejich
nedostatečnou sebedůvěrou ve schopnost komunikovat o odborné problematice v cizím
jazyce. Je-li do výuky zakomponován CLIL, může vést právě k procvičení a tedy i získání
větší sebedůvěry žáků v oblasti odborné problematiky. Za výhodu pak lze považovat
i zpestření výuky, kdy některé aktivity vedené v cizím jazyce mohou nabourat stereotyp
vyučování. CLIL samozřejmě přináší i určité nevýhody. Jednou z nich může být riziko
demotivace žáků. Ta může nastat zejména ve dvou případech. Prvním z nich je situace, kdy
žáci mají problémy s odborným nejazykovým předmětem a integrace cizího jazyka pro ně
může znamenat předem rezignaci – „Jak mám zvládnout tuto slovní úlohu v angličtině, když
si s ní nevím rady ani v češtině.“. Druhá situace může nastat u žáků nadaných pro studium
nejazykových předmětů, ale s problémy právě při studiu cizích jazyků – „V češtině bych asi
věděl, ale v angličtině si s tím nevím rady.“. Oba tyto případy lze řešit zejména pozitivní
motivací žáků k řešení úkolů a zapojování se do aktivit. Dalším, a zřejmě podle následujících
výzkumů nejvýznamnějším, záporem je pro mnoho učitelů vyšší náročnost na přípravu nebo
na jazykové dovednosti přímo vyučujícího. Nedostatečnou jazykovou vybavenost vyučujícího
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lze zřejmě řešit jedině dalším sebevzděláváním a zlepšováním svých komunikačních
dovedností v rámci cizího jazyka. Vyšší nároky na přípravu lze však v současné době velmi
jednoduše eliminovat. Na tuto eliminaci se zaměříme v poslední kapitole příspěvku.
Výzkumy CLIL
Ač je problematika CLILu poměrně nová v českém prostředí, lze najít mnoho různě
zaměřených výzkumů věnujících se integraci cizího jazyka do výuky nejazykových předmětů.
Zmíním zde výsledky některých z nich v rámci ČR i zahraničí. Marylin Hunt ze vzdělávacího
institutu na University of Warwick, Coventry, UK se v roce 2011 zabývala oblíbeností CLIL
lekcí. 67 % studentů souhlasilo s tvrzením, že se jim lekce líbila, 66 % se líbily aktivity, 63 %
studentů se těšilo na další lekci vedenou pomocí CLIL. (Hunt, 2011) Obdobně v rámci své
disertační práce zjistila Pavlína Hořáková v roce 2012, že u žáků, kteří absolvovali výuku
využívající CLIL, dochází k pozitivním změnám v jejich postojích k cizímu jazyku, oproti
žákům, kteří tuto výuku neabsolvovali. (Hořáková, 2012) Výsledky výzkumů však často
provází obava z vysoké náročnosti na přípravu ze strany vyučujících. Příkladem může být
výzkum Josephine Marie Moate z University of Jyväskylä, která v roce 2011 uvedla, že pro
většinu dotazovaných učitelů byly první dva roky výuky s CLIL obtížné a náročné. Většina si
ji ale oblíbila a následně pro ně již nebyla zatěžující. (Moate, 2011) Podobné výsledky získala
i Světlana Hanušová v rámci projektu „CLIL v české školní praxi“. V ní učitelé přiznali, že
v integraci cizího jazyka do výuky nejazykových předmětů vidí přínos. Ale zároveň chyběla
ochota zapojit se do projektu a začít aktivně využívat tento přístup. (Hanušová, 2012)
V rámci svého předvýzkumu, kdy jsem se věnoval aktuálnímu stavu využívání CLILu
na základních školách a nižším stupni gymnázií v Olomouckém kraji a Jihomoravském kraji,
jsem dospěl ke zjištění, že v Olomouckém kraji využívá CLIL ve výuce jen 10 % škol,
v Jihomoravském pak 13 % škol. Tyto údaje byly získány z obdržených odpovědí od vedení
jednotlivých škol. V obou krajích dominoval anglický jazyk a vždy byl využíván v širokém
spektru předmětů. V Jihomoravském kraji pak dominovala matematika, hudební a výtvarná
výchova. Současně bylo zjištěno v rámci dotazníkového šetření, že vztah žáků k matematice
s využitím CLILu se mírně zlepšil oproti hodinám matematiky, kde nebyl zařazen.
Nepotvrdilo se, že by žáci měli obavu z neporozumění zadání úkolů v anglickém jazyce.
Zároveň žáci pociťovali, že jsou v těchto hodinách aktivnější, než když není užit CLIL.
Většina žáků si také uvědomovala přínosy integrace anglického jazyka do matematiky
pro jejich budoucnost. (Wossala, 2014)
Jak je tedy vidět z vybraných výzkumů, žáci i učitelé považují integraci cizího jazyka
do výuky nejazykových předmětů za přínosný, přesto však stále převládá obava a neochota
vyučujících začlenit CLIL do své výuky.
CLIL a ICT
Jak už bylo zmíněno, jedním z hlavních důvodů, proč učitelé nechtějí příliš začleňovat
CLIL do své výuky, je vyšší náročnost přípravy na takovouto hodinu. Tato náročnost je jak
časová, tak i obsahová. Při využití některých z aktivit, které integrují cizí jazyk, je třeba
věnovat více času právě obsahové stránce, vytvoření slovníčku pojmů, které budou pro žáky
nové, připravit aktivity tak, aby co nejvíce odpovídaly kognitivním dovednostem konkrétních
žáků. To může mnoho vyučujících odradit, což naznačují i uvedené výzkumy.
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V současnosti však existuje mnoho projektů, které mají za cíl nejen zkoumání vlivu
integrace cizího jazyka do výuky nejazykových předmětů, ale také vytváření metodických
materiálů, které mají vyučujícím usnadnit právě přípravu na takovéto lekce.
Učitelé však mají ještě další velmi účinný nástroj ve své pedagogické praxi, který jim
může pomoci v přípravě a realizaci vyučovacích hodin. Tímto nástrojem jsou právě moderní
technologie. Ty se staly nejen každodenní součástí života většiny z nás a tedy i současné
mládeže, ale také součástí edukačního procesu. V dnešních školách většina učeben bývá
vybavena datovým projektorem, případně i interaktivní tabulí, většina škol disponuje
počítačovou učebnou. Poslední dobou se začínají na školách objevovat i tablety, které mají
ještě více zefektivnit a zmodernizovat využívání ICT ve výuce. Reálný obraz přínosu či
nevýhod tabletů ve výuce se ukáže zřejmě až časem, každopádně již teď můžou být tyto
technologie přínosné učitelům, kteří chtějí integrovat cizí jazyk do svých hodin. Mnoho
učitelů, kteří zvažují využití tabletů ve výuce, kritizují nedostatečné množství dostupných
aplikací lokalizovaných do českého jazyka. To však ve většině případů nemusí být problém.
Mnoho aplikací má kvalitní grafické nástavby, které usnadňují uživatelskou orientaci
v prostředí a absence lokalizace takovýchto aplikací pak může být naopak výhodou, protože
mohou posloužit právě jako jedna z "pomůcek" učitele v CLIL lekcích. Jednou aplikací
určených pro výuku matematiky je např. Mathematics určená pro operační systém Android.
Podíváme-li se na uživatelské prostředí, vidíme, že zde máme spoustu anglických slov, které
se mohou žáci při využití takovéto aplikace naučit – např. functions, equations, linear
function with point and slope, atd.

Obr. 1 – Uživatelské prostředí programu Mathematics (Google Play)
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Obr. 2 a 3 – Uživatelské prostředí programu Mathematics (Google Play)
Další aplikací, opět pro operační systém Android, je Formulas. Jak je vidět, tato aplikace
nabízí nejen vzorce pro výpočty, ale opět širokou databázi anglické matematické terminologie
– např. triangle, area, perimeter, square, atd. Žáci se tím mohou naučit nejen tyto pojmy,
ale také rozdílné značení pro obvody, obsahy, povrchy atd.

Obr. 4 a 5 – Uživatelské prostředí programu Formulas (Google Play)
Samozřejmě i pro mladší žáky se najde velké množství aplikací, které slouží k procvičování
základních matematických operací a přitom opět mohou posloužit i pro rozvíjení cizojazyčné
slovní zásoby žáků. Příkladem může být třeba aplikace iMath určená pro operační systém
Windows 8.
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Obr. 6 – Uživatelské prostředí programu iMath (Windows Store)
Pro procvičování učiva matematiky může posloužit i aplikace nazvaná MathQuiz, opět pro
operační systém Windows.

Obr. 7 - Uživatelské prostředí programu MathQuiz (Windows Store)
Pro vyšší úroveň výuky matematiky lze využít i aplikaci Kapesní matematika, která obsahuje
spoustu teorie a definic, vše v angličtině.
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Obr. 8 a 9 - Uživatelské prostředí programu Pocket Mathematics (Google Play)
Výše uvedené programy jsou pouze malou částí toho, co mají učitelé k dispozici pro svou
výuku nejazykových předmětů. Samozřejmě by se našly obdobné aplikace i pro ostatní
předměty – fyziku, chemii, biologii, zeměpis, výchovné předměty apod. Při účelném využití
moderních technologií, vybraných kvalitních programů a vhodně zvolených výukových
metod, lze získat velmi dobrý nástroj vedoucí nejen k zatraktivnění výuky, ale také usnadnění
práce pedagoga.
Závěr
Jak je vidět z uvedených výzkumů, učitelé nejazykových předmětů mají obavu či
nechtějí integrovat cizí jazyk do výuky svých předmětů. Pokud je hlavním důvodem vyšší
náročnost na přípravu a realizaci takovýchto lekcí, může být využití ICT velmi účinným
nástrojem pro usnadnění využití přístupu CLIL ve výuce.
Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Studentské grantové soutěže IGA_PdF_2015_034
„Vliv integrace cizího jazyka do výuky přírodovědných předmětů“.
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ŘEŠENÍ SOUSTAV LINEÁRNÍCH ROVNIC
V MATLABU
Jaromír Zahrádka
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Abstrakt: V článku je obsaženo několik základních metod řešení soustav lineárních rovnic
a inverzních matic s využitím MATLABu. Článek ukazuje manuální postup při řešení soustav
lineárních rovnic Gaussovou metodou a použití příkazu se zpětným lomítkem, který provede
přímé řešení soustavy Gaussovou metodou. Je obsaženo manuální řešení inverzní matice a
řešení příkazem inv(A). Navazuje řešení soustav pomocí inverzní matice a Cramerovým
pravidlem. Závěr článku obsahuje řešení soustav rovnic prostředky symbolické matematiky.
Klíčová slova: MATLAB, soustava lineárních rovnic, ekvivalentní soustava, Gaussova
eliminace, matice soustavy, rozšířená matice soustavy, řádkově stupňovitý tvar, redukovaný
řádkově stupňovitý tvar, ekvivalentní matice, zpětné lomítko, inverzní matice, determinant,
Cramerovo pravidlo, symbolická proměnná, symbolická matematiky.

Solving systems of linear equations in MATLAB
Abstract: The article contains several basic methods for solving systems of linear equations
and inverse matrices by using MATLAB. The article shows how to solve linear systems using
Gaussian elimination and how to use the backslash symbol, which makes direct solution in
MATLAB. It is included a manual solving inverse matrix and solving by using inv (A)
command. It follows the solution by using the inverse matrix and by Cramer’s rule.
Conclusion of article contains solving systems of equations in Symbolic Math Toolbox.
Key words: MATLAB, system of linear equations, equivalent system of equations, Gaussian
elimination, coefficiants matrix, augment matrix, row achelon form, reduced row achelon
form, equivalent matrix, backslash symbol, matrix inverse, determinant, Cramer’s rule,
symbolic variable, Symbolic Math Toolbox.

Úvod
Článek je zabývá několika základními postupy řešení soustav lineárních rovnic v MATLABu.
Prezentované postupy řešení soustav lineárních rovnic používá autor článku při výuce
předmětu Matematický seminář – MATLAB na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity
v Pardubicích. Předmět je zařazen v letním semestru prvního ročníku bakalářského studia ve
studijních oborech Systémové inženýrství a informatika jako povinný předmět a v oborech
veřejné správy a ekonomiky podniku jako volitelný předmět. Cílem předmětu Matematický
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seminář – MATLAB je naučit studenty ovládat programový systém MATLAB a zároveň
používat tento systém pro efektivní řešení matematických úloh, které se učí v předmětech
Matematika 1 a Matematika 2 a které se tam řeší standardně klasickými písemnými postupy.
V zimním semestru prvního ročníku se studenti seznámí s teorií řešení soustav
lineárních rovnic a písemně řeší soustavy lineárních rovnic nejprve Gaussovou metodou, kde
provádějí ekvivalentních úpravy rozšířené matice soustavy. Dalšími metodami, s kterými
studenti řeší soustavy rovnic, jsou Cramerovo pravidlo a řešení pomocí inverzní matice
k matici soustavy. Studenti prakticky řeší zpravidla jen vybrané úlohy, které mají obvykle jen
celočíselná řešení, výjimečně i řešení ve tvaru jednoduchých zlomků.
Praktické řešení spočívá v přepisování upravovaných matic nebo determinantů. Při
uvedeném způsobu řešení vzniká značné množství chyb pramenících z nepozornosti při
provádění základních operací sčítání, odčítání, násobení celých čísel nebo zlomků. Chyby
vznikají často i při prostém přepisování jednotlivých prvků matic. Úspěšnost písemně
prováděných výpočtů je zejména při testování relativně malá. Z uvedených důvodů je účelné
svěřit numerické výpočty MATLABu, který zaručuje jejich bezchybné provedení. Takový
postup však vyžaduje bezchybné zadání rovnic a použití správných příkazů MATLABu.
Definice a základní pojmy
Soustava m lineárních rovnic o n neznámých x1 , x 2 ,, x n je konjunkce m rovnic
a11 ⋅ x1
a 21 ⋅ x1

a m1 ⋅ x1

a1n ⋅ x n = b1
a 2n ⋅ x n = b 2

 
a mn ⋅ x n = b m ,
kde a ij ∈ R ( i ∈ {1, 2 , ... , m }, j ∈ {1, 2 , ... , n }) jsou koeficienty neznámých a konstanty bi ∈ R
+
+

+

a12 ⋅ x 2 + 
a 22 ⋅ x 2 + 

 
a m2 ⋅ x 2 + 

+
+

+

( i ∈ {1, 2 , ... , m } ) jsou pravé strany jednotlivých rovnic.

Vektorem neznámých je vektor x = ( x1 , x 2 ,, x n ) , jehož složky jsou jednotlivé
neznámé, vektorem pravých stran je b = ( b1 , b 2 ,, b m ) , maticí soustavy A a rozšířenou
maticí soustavy A r jsou

 a1n 
 a11 a12  a1n b1 



a 22  a 2n 
 a 21 a 22  a 2n b 2 
a Ar = 

  
 
 
 




a
a
a
b
a m 2  a mn 

mn
m.
 m1 m 2
V souladu se standardně používanou symbolikou [1] lze soustavu lineárních rovnic vy a11

a
A =  21


a
 m1

a12

jádřit ve tvaru A ⋅ xT = b T . Řešením soustavy je každá uspořádaná n-tice čísel c1 , c2 ,, cn ,
které po dosazení za neznámé x1 , x 2 ,, x n v daném pořadí splní všech m rovnic.
Před zahájením vlastního řešení je třeba se přesvědčit, zda je vůbec soustava řešitelná.
Použije se k tomu Frobeniova věta, podle níž se porovnají hodnosti matice soustavy h (A ) a
matice rozšířené h (Ar ) . V MATLABu lze snadno určit hodnost matice, použije se příkazu
rank(A). Pokud je h (A ) < h (Ar ) , proces hledání řešení je nutno ukončit, protože soustava
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žádné řešení nemá. Když se hodnosti matic rovnají, h (A ) = h (Ar ) , je zaručeno, že soustava
má alespoň jedno řešení a má tedy smysl hledat všechna řešení, která existují.
Řešení soustav Gaussovou eliminační metodou v MATLABu manuálními úpravami
řádků rozšířené matice soustavy
Postup řešení spočívá v postupném provádění jednotlivých ekvivalentních řádkových úprav
rozšířené matice soustavy, které vedou k vytvoření ekvivalentní matice, která je ve tvaru
redukované řádkově stupňovité matice, má tedy jedničky na vedoucích místech řádků. Ve
sloupcích obsahujících vedoucí jedničky řádků jsou ostatní prvky nulové.
Pokud se počet neznámých n v soustavě shodný s hodností matice soustavy a hodností
matice rozšířené, má redukovaná řádkově stupňovitá matice tvar diagonální matice

1

0
A 'r = 


0


0
1



 
0 

0
0

c1 

c2 
 

1 c n  .

Řešením jednotlivých neznámých jsou x1 = c1 , x 2 = c 2 ,  , x n = c n , vektorem řešení
soustavy je x = ( c1 , c 2 ,, c n ) .
Příklad 1
Řešte soustavu lineárních rovnic:

2 ⋅ x2
x1 − 3 ⋅ x 2
3 ⋅ x1 + 8 ⋅ x 2
− 7 ⋅ x1 + 10 ⋅ x 2

+ 4 ⋅ x3
+ 5 ⋅ x3
+ 5 ⋅ x3
+
x3

+
x4
− 2 ⋅ x4
−
x4
− 3⋅ x4

Řešení:
Matice soustavy a rozšířená matice soustavy jsou
2
2 4
1
 0
 0



 1 −3
 1 − 3 5 − 2
, Ar = 
A=

3
8
3
8 5 −1



 − 7 10
 − 7 10 1 − 3 




=
5
= −1
=
3
= −2

4
1
5

5 − 2 − 1
5 −1
3

1 − 3 − 2  .

Soustava obsahuje 4 neznámé a hodnost matice soustavy je také 4, soustava má tedy
jediné řešení. Manuální řešení soustavy v MATLABu spočívá v postupném vytváření Msouboru, kdy se vytváří posloupnost matic, které jsou ekvivalentní s původní rozšířenou
maticí soustavy. Proces se ukončí, když se vytvoří ekvivalentní diagonální matice
s jedničkami na hlavní diagonále.
Do M-souboru se nejdříve zadá matice soustavy a vytvoří se rozšířená matice soustavy.
Po kontrole řešitelnosti se postupně zadávají příkazy pro jednotlivé ekvivalentní úpravy řádků
rozšířené matice soustavy, které vyústí vytvořením ekvivalentní diagonální matice
s jedničkami na hlavní diagonále.
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Odlaďování programu je vhodné provádět průběžně, tedy spuštěním M-souboru po
přidání každého nového příkazového řádku. Vznikne-li při psaní programu chyba, lze ji tak
bezprostředně opravit a opětovným spuštěním programu zkontrolovat správnost opravy.
Vytvořený M-soubor, který řeší soustavu, je

Pr1.m
A=[0 2 4 -1;1 -3 5 -2 ;3 8 1 -1; -7 1 1 -3], b=[5 -1 3 -2]
format rat, AR=A, AR(:, 5)=b'
h=rank(A),hr=rank(AR),
if h<hr disp('Soustava nemá řešení'), return, end
AR([1 2],:)=AR([2 1],:)
AR(3,:)=-3*AR(1,:)+AR(3,:);AR(4,:)=7*AR(1,:)+AR(4,:)
AR(2,:)=AR(2,:)/2
AR(3,:)=-17*AR(2,:)+AR(3,:); AR(4,:)=20*AR(2,:)+AR(4,:); AR(1,:)=3*AR(2,:)+AR(1,:)
AR(3,:)=AR(3,:)/-48
AR(4,:)=-76*AR(3,:)+AR(4,:); AR(1,:)=-11*AR(3,:)+AR(1,:); AR(2,:)=-2*AR(3,:)+AR(2,:)
AR(4,:)=AR(4,:)*8/-45
AR(1,:)=13/32*AR(4,:)+AR(1,:); AR(2,:)=-1/16*AR(4,:)+AR(2,:); AR(3,:)=9/32*AR(4,:)+AR(3,:)

Spuštění M-souboru se vyvolá v okně Command Window příkazem
>> Pr1
AR =
1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

-88/135
107/135
8/5
403/135

Výsledkem je redukovaná řádkově stupňovitá matice

1

0
Ar = 
0

0


0 0 0 − 88 
135
107 
1 0 0
135 
8
0 1 0
5

403
.
0 0 1
135 

Řešením příslušné ekvivalentní soustavy jsou x1 = − 88 ;
135

(

)

Vektorem řešení je x = − 88 , 107 , 8 , 403 .
135 135 5 135

x 2 = 107 ;
135

x3 = 8 ;
5

x 4 = 403 .
135

□

Pokud má řešitelná soustava lineárních rovnic n neznámých, jejichž počet je větší než
hodnost h matice soustavy ( n > h ), soustava má nekonečně mnoho řešení, tedy v obecném
řešení se vyskytne n − h volitelných parametrů. V tomto případě se rozšířená matice soustavy
s m řádky a n sloupci ekvivalentně upraví na matici s h řádky a n sloupci, která je
v redukovaném řádkově stupňovitém tvaru, kde se vyskytuje n − h sloupců, které nejsou
(nemusí být) jednotkovými vektory. Za proměnné odpovídající zmíněným n − h sloupcům
se pak v obecném řešení volí nezávislé parametry.
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Příklad 2
Řešte soustavu lineárních rovnic
x2
x1 −
x2
− 2 ⋅ x1 + 2 ⋅ x 2
− x1 +
x2

−
+
−
−

2 ⋅ x3 +
x4
3 ⋅ x3 −
x4
6 ⋅ x3 + 2 ⋅ x 4
5 ⋅ x3 + 2 ⋅ x 4
2 ⋅ x3 +
x4

− 5 ⋅ x5
+ 2 ⋅ x5
− 7 ⋅ x5
− 10 ⋅ x 5
−
x5

+ 3 ⋅ x6
−
x6
+ 2 ⋅ x6
+ 4 ⋅ x6
−
x6

=
3
=
2
= −3
=
2
=
0.

Řešení:
Rozšířená matice soustavy je
1 −2
1 −5
3
3
 0


3 −1
2 −1
2
 1 −1
Ar =  − 2
2 −6
2 −7
2 − 3


1 − 5 2 − 10
4
2
 −1
 0
0
2
1 −1 −1
0  .

Manuální řešení dané soustavy v MATLABu spočívá v postupném vytváření Msouboru Pr2.m, prostřednictvím něhož se upravuje rozšířená matice soustavy na ekvivalentní
redukovanou řádkově stupňovitou matici. Protože hodnost výchozí matice soustavy i matice
rozšířené je 4, proces se ukončí, když se vytvoří redukovaná řádkově stupňovitá matice se
čtyřmi řádky. Tato matice má sedm sloupců, z nichž prvních šest obsahuje čtyři navzájem
různé jednotkové sloupcové vektory a je rozšířenou maticí ekvivalentní soustavy rovnic, z níž
se vyjádří 4 neznámé, jejímiž koeficienty v matici jsou jedničky v jednotkových sloupcových
vektorech. Za zbývající neznámé se dosadí volitelné parametry.
Pr2.m
A=[0 1 -2 1 -5 3;1 -1 3 -1 2 -1 ;-2 2 -6 2 -7 2; -1 2 -5 2 -10 4; 0 0 2 1 -1 -1];
b=[3 2 -3 2 0]; AR=A; AR(:, 7)=b', format rat
h=rank(A); hr=rank(AR); n=size(A); n(1)=[];
disp(['
h = ', num2str(h),'
hr = ',num2str(h),'
n = ',num2str(n-h)])
if h<hr disp('Soustava nemá řešení'), return, end
disp(['Počet parametrů v obecném řešení: ' num2str(n-h)])
AR([1 2],:)=AR([2 1],:)
AR(3,:)=2*AR(1,:)+AR(3,:); AR(4,:)=AR(1,:)+AR(4,:)
AR(4,:)=-1*AR(2,:)+AR(4,:); AR(1,:)=AR(2,:)+AR(1,:)
AR([3 5],:)=AR([5 3],:)
AR(3,:)=AR(3,:)/2
AR(1,:)=-1*AR(3,:)+AR(1,:); AR(2,:)=2*AR(3,:)+AR(2,:)
AR(5,:)=[]
AR(4,:)=AR(4,:)/-3
AR(1,:)=5/2*AR(4,:)+AR(1,:); AR(2,:)=6*AR(4,:)+AR(2,:); AR(3,:)=1/2*AR(4,:)+AR(3,:)
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Po spuštění M-souboru v okně Command Window se získá výsledek.
>> Pr2
AR =
1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

-1/2
2
1/2
0

0
0
0
1

5/2
2
-1/2
0

25/6
1
-1/6
-1/3

Ekvivalentní redukovaná řádkově stupňovitá matice je

1

0
Ar = 
0
0


5
25 
0 0 − 12 0
2
6 
1 0
2 0
2
1
1 0 − 1 − 1
0 1
2
2
6
0 0
0 1
0 − 13  .


Příslušná ekvivalentní soustava rovnic je
x1

x2

x3

−
+
+

1 ⋅x
2 4
2 ⋅ x4
1 ⋅x
2 4

+
+
−
x5

5 ⋅x
2 6
2 ⋅ x6
1 ⋅x
2 6

= 25
6
=
1
1
= −
6

= −1.
3

Z rovnic se vyjádří neznámé x1, x 2 , x 3 , x 5 ,
x1 =
x2 = −
x3 = −
x5

=

1 ⋅x
2 4
2 ⋅ x4
1 ⋅x
2 4

−
−
+

5 ⋅x
2 6
2 ⋅ x6
1 ⋅x
2 6

+
+
−
−

25
6

1

1
6
1
3

.

Obecné řešení soustavy se vytvoří volbou parametrů za neznámé x 4 a x 6 , x 4 = t ,
x 6 = u , kde t , u ∈ R . Pomocí parametrů se pak vyjádří i zbývající neznámé x1, x 2 , x 3 , x 5 ,
x1 = 1 ⋅ t − 5 ⋅ u + 25 , x 2 = −2 ⋅ t − 2 ⋅ u + 1 , x 3 = − 1 ⋅ t + 1 ⋅ u − 1 , x 4 = t , x 5 = − 13 , x 6 = u .
2
2
6
2
2
6

(

)

, − 2 ⋅ t − 2 ⋅ u + 1, − 12 ⋅ t + 12 ⋅ u − 16 , t , − 13 , u .
Vektorem řešení je x = 12 ⋅ t − 52 ⋅ u + 25
6

□

Řešení soustav Gaussovou metodou implementovanou v MATLABu
Je-li do MATLABu zavedena matice soustavy A a řádkové zapsaný vektor pravých stran b,
proces řešení Gaussovou metodou implementovanou v MATLABu se spustí v Command
Window příkazem A\b’. V uvedeném příkaze se používá symbolu zpětného lomítka ( \ ).
Výsledkem příkazu je sloupcově zapsaný vektor řešení soustavy. Chceme-li vyjádřit vektor
řešení jako řádkový vektor, použijeme příkazu x=(A\b’)’.
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Řešení první soustavy (Příklad 1) Gaussovou metodou implementovanou v MATLABu
lze provést příkazy v Command Window takto:
>> A=[0 2 4 -1;1 -3 5 -2 ; 3 8 1 -1; -7 1 1 -3]; b=[5 -1 3 -2]; AR=A; AR(:, 5)=b'
>> h=rank(A), hr=rank(AR), format rat
>> x=(A\b')'
x=
-88/135
107/135
8/5
403/135

Existuje tedy jediné řešení soustavy x1 = − 88 , x 2 = 107 , x 3 = 8 , x 3 = 403 , vektorem řešení
135
5
135
135

(

)

88 , 107 , 8 , 403 .
je x = − 135
135 5 135

□

Řešení druhé soustavy (Příklad 2) Gaussovou metodou implementovanou v MATLABu
pomocí příkazů v Command Window je
>> A=[0 1 -2 1 -5 3;1 -1 3 -1 2 -1 ;-2 2 -6 2 -7 2; -1 2 -5 2 -10 4; 0 0 2 1 -1 -1];
>> b=[3 2 -3 2 0]; AR=A; AR(:, 5)=b'
>> h=rank(A),hr=rank(AR), format rat
>> x=(A\b')'
Warning: Rank deficient, rank = 4, tol = 1.782453e-014.
x=
0
0
19/18
-35/36
-1/3
53/36

(

)


Výsledkem, který poskytne MATLAB, je vektor řešení x = 0, 0, 19 , − 35 , − 1 , 53 .
18

36

3 36

Z manuálního řešení je však známo, že existuje nekonečně mnoho řešení soustavy, které
je vyjádřeno za pomoci dvou volitelných parametrů. Gaussova metoda implementovaná
v MATLABu nenabízí tedy obecné řešení, ale jedno partikulární řešení, které vznikne tak, že
se za první dvě proměnné, za něž lze volit parametry, se dosadí nuly.
Tedy Gaussova metoda implementovaná v MATLABu dává jedno z nekonečně mnoha
řešení, tj. x1 = 0 , x 2 = 0 , x 3 = 19 , x 4 = − 35 , x 5 = − 1 , x 6 = 53 .
3
36
36
18

□

Řešení inverzních matic v MATLABu
Je-li dána matice A , která je regulární, je zaručeno, že k ní existuje inverzní matice A −1 , pro
niž platí, že A ⋅ A −1 = A −1 ⋅ A = E , E je jednotková matice. Inverzní matici lze získat
Gaussovou metodou, kdy se matice A rozšíří vpravo o jednotkovou maticí E , tedy vznikne
matice

315

 a11

a
(A | E) =  21


a
 n1

a12

a 22

 a1n 1
 a 2n 0

  
a n 2  a nn

0

 0 

1  0 
   

0 0  1  .

S maticí (A | E ) se provádějí ekvivalentní řádkové úpravy, až vznikne ekvivalentní matice

1

0
−1
E|A =

0


(

)

0  0
1  0
  
0  1

inv
inv

 a1inv
a11
a12
n 
inv
inv
a inv
21 a 22  a 2 n 



  
inv
inv 
a inv
n1 a n 2  a nn  .

Po provedení vhodných ekvivalentních úprav řádků tedy vznikne na místě původní matice A
jednotková matice E a na místě původně jednotkové matice E je inverzní matice A −1 , tedy
inv
inv
 a11
a12

 a inv a inv
22
A −1 =  21


 a inv a inv
n2
 n1







a1inv
n 
a inv
2n 

 

a inv
nn  .

Pro přímý výpočet inverzní matice A −1 k matici A existuje v MATLABu příkaz inv(A),
stačí zavést do MATLABu matici A a spustit zmíněný příkaz v Command Window [4].
Příklad 3
Nalezněte inverzní matici k matici

2 4
1
 0


 1 − 3 5 − 2
A=
3
8 5 − 1


 − 7 10 1 − 3  .



Řešení:
Manuální řešení inverzní matice Gaussovou metodou v MATLABu spočívá ve vytvoření Msouboru Pr3.m s konkrétními příkazy pro řádkové ekvivalentní úpravy, s nimiž se dosáhne

(

)

transformace matice (A | E ) na matici E | A −1 . V posledních čtyřech sloupcích je obsažena

hledaná inverzní matice A −1 .

Pr3.m
A=[0 2 4 -1;1 -3 5 -2 ;3 8 1 -1; -7 1 1 -3], format rat
if det(A)==0 disp('Neexistuje inverzní matice'), return, end
AR=[A,eye(4)]
AR([1 2],:)=AR([2 1],:)
AR(3,:)=-3*AR(1,:)+AR(3,:); AR(4,:)=7*AR(1,:)+AR(4,:)
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AR(2,:)=AR(2,:)/2
AR(3,:)=-17*AR(2,:)+AR(3,:); AR(4,:)=20*AR(2,:)+AR(4,:); AR(1,:)=3*AR(2,:)+AR(1,:)
AR(3,:)=AR(3,:)/-48
AR(4,:)=AR(3,:)*-76+AR(4,:); AR(1,:)=-11*AR(3,:)+AR(1,:); AR(2,:)=-2*AR(3,:)+AR(2,:)
AR(4,:)=AR(4,:)*8/-45
AR(1,:)=13/32*AR(4,:)+AR(1,:); AR(2,:)=-1/16*AR(4,:)+AR(2,:); AR(3,:)=9/32*AR(4,:)+AR(3,:)
Ainv=AR(:,[5:8])

Výsledkem spuštění M-souboru Pr3.m v Command Window je
>> Pr3
Ainv =
-107/540
29/270
7/20
83/135

3/20
-1/10
-1/20
-2/5

31/270
8/135
-1/10
-38/135

-13/180
1/90
-1/20
-8/45

Přímý výpočet inverzní matice se provede v Command Window zadáním příkazů
>> A=[0 2 4 -1;1 -3 5 -2 ;3 8 1 -1; -7 1 1 -3]
>> Ainv =inv(A)
Ainv =
-107/540
3/20
31/270
-13/180
29/270
-1/10
8/135
1/90
7/20
-1/20
-1/10
-1/20
83/135
-2/5
-38/135
-8/45.

Je zřejmé, že oba uvedené výpočty dávají ve shodě inverzní matici
 − 107
 540
 29
A −1 =  270
7

 20
 83
 135

3
20
− 1
10
− 1
20
−2
5

31
270
8
135
− 1
10
38
−
135

− 13 
180
1 
90 
− 1 
20 
− 8 .
45 

□

Řešení soustav lineárních rovnic za použití inverzní matice soustavy
Soustavu lineárních rovnic lze psát formálně ve tvaru A ⋅ xT = b T , kde A je matice soustavy,
b řádkově napsaný vektor pravých stran a x řádkově napsaný vektor neznámých. Pokud je
soustava tvořena n rovnicemi o n neznámých a její matice A je regulární, je zaručeno, že
existuje inverzní matice A −1 .
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Vektor řešení xT ve sloupcovém tvaru se získá z rovnice A ⋅ xT = b T tak, že se tato

rovnice vynásobí zleva inverzní maticí A −1 , xT = A −1 b T . Řádkově zapsaný vektor řešení

(

lze získat jako x = A −1 b T

)T .

První zadanou soustavu (Příklad 1) lze vyřešit pomocí inverzní matice zadáním příkazů
v Command Window:
>> A=[0 2 4 -1; 1 -3 5 -2; 3 8 1 -1; -7 1 1 -3]; b=[5 -1 3 -2]; format rat
>> x=(inv(A)*b')'
x=
-88/135
107/135
8/5
403/135

(

)

Vektorem řešení x = − 88 , 107 , 8 , 403 .
135 135 5 135

□

Řešení soustav lineárních rovnic za použití Cramerova pravidla


Soustavu n lineárních rovnic o n neznámých, která má jediné řešení x = ( c1 , c 2 ,, c n ) , lze
úspěšně řešit také Cramerovým pravidlem, kde se využívá determinantů. Každá složka ci
det A x i
vektoru řešení ( i ∈ {1, 2 , ..., n }) se získá podílem determinantů ci =
, kde A je
det (A )
matice soustavy a A x i je matice přidružená neznámé x i . Matice A x i se získá z matice A

( )

tak, že se v matici A nahradí i-tý sloupec sloupcovým vektorem pravých stran bT .

Řešení první soustavy lineárních rovnic (Příklad 1) se provede v Command Window prostřednictvím příkazů
>> A=[0 2 4 -1;1 -3 5 -2 ; 3 8 1 -1; -7 1 1 -3]; b=[5 -1 3 -2]; format rat
>> if det(A)==0 disp('Soustava nemá řešení'), return, end
>> Ax1=A, Ax1(:,1)=b'; Ax2=A, Ax2(:,2)=b'; Ax3=A, Ax3(:,3)=b'; Ax4=A, Ax4(:,4)=b'
>> x=[det(Ax1)/det(A), det(Ax2)/det(A), det(Ax3)/det(A), det(Ax4)/det(A),]
x=
-88/135
107/135
8/5
403/135

(

)

Vektorem řešení je tedy x = − 88 , 107 , 8 , 403 .
135 135 5 135

□

Řešení soustav lineárních rovnic nástroji symbolické matematiky
MATLAB je vybaven nástroji symbolické matematiky (Toolbox Symbolic Math), které
umožňují za použití symbolických proměnných řešit rovnice a soustavy rovnic.
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Příkaz solve(expr1,...,exprM,var1,...,varN) umožňuje vyřešit soustavu M rovnic, které jsou
specifikovány jako parametry expr1, … , exprM. Každá rovnice může obsahovat až N
neznámých var1, … , varN [4].
Pokud obsahuje soustava lineárních rovnic stejný počet neznámých, jako je nezávislých
rovnic, výsledkem řešení jsou symbolické konstanty pro jednotlivé neznámé. Symbolické
konstanty lze pak transformovat na číselné hodnoty příkazem double [4].
Pokud má soustava více neznámých, než je nezávislých rovnic, MATLAB vytvoří
obecné řešení soustavy tak, že dosadí za vhodné neznámé parametry a ostatní neznámé
vyjádří jako symbolické výrazy s parametry. Partikulární řešení lze získat substitucí číselných
hodnot za parametry použitím příkazu subs [4].
První soustavu lineárních rovnic (Příklad 1) lze vyřešit v Command Window nástroji
symbolické matematiky zadáním příkazů
>> syms x1 x2 x3 x4
>> [x1,x2,x3,x4]=solve('2*x2+4*x3-x4=5','x1-3*x2+5*x3-2*x4=-1','3*x1+8*x2+x3-x4=3', …
'-7*x1+x2+x3-3*x4=-2', x1, x2, x3, x4 )
x1 =
-88/135
x2 =
107/135
x3 =
8/5
x4 =
403/135
>> format rat, x=[double(x1), double(x2), double(x3), double(x4)]
x=
-88/135
107/135
8/5
403/135

(

)

Soustava má tedy řešení x = − 88 , 107 , 8 , 403 , které dávají i ostatní použité metody.
135 135 5 135

□

Druhá soustava lineárních rovnic (Příklad 2) se vyřeší v Command Window příkazy
>> syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 t u
>> [x1,x2,x3,x5]=solve('x2-2*x3+x4-5*x5+3*x6=3','x1-x2+3*x3-x4+2*x5-x6=2', …
'-2* x1+2*x2-6*x3+2*x4-7*x5+2*x6=-3','-x1+2*x2-5*x3+2*x4-10*x5+4*x6=2',
'2*x3+x4-x5-x6=0', x1, x2, x3, x5);
>> x=[x1 x2 x3 x4 x5 x6]; x= subs(x,[x4,x6], [t,u])
x=
[ t/2 - (5*u)/2 + 25/6, 1 - 2*u - 2*t, u/2 - t/2 - 1/6, t, -1/3, u]

Řešením soustavy jsou tedy x1 = 1 ⋅ t − 5 ⋅ u + 25 , x 2 = −2 ⋅ t − 2 ⋅ u + 1 , x 3 = − 1 ⋅ t + 1 ⋅ u − 1 ,
2
2
6
2
2
6

x 4 = t , x 5 = − 13 , x 6 = u , kde t , u jsou volitelné parametry, t ∈ R a u ∈ R . Vektorem řešení

(

)

, − 2 ⋅ t − 2 ⋅ u + 1, − 12 ⋅ t + 12 ⋅ u − 16 , t , − 13 , u .
je x = 12 ⋅ t − 52 ⋅ u + 25
6
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□

Závěr
Článek prezentuje základní metody řešení soustav lineárních rovnic s použitím MATLABu.
Popsané metody se učí v rámci předmětu Matematický seminář – MATLAB v prvním ročníku
bakalářského studia oboru Systémové inženýrství a informatika na Ekonomicko-správní
fakultě Univerzity Pardubice.
Zkušenosti z výuky ukazují, že použití MATLABu ve výuce matematiky je pro studenty
velice atraktivní a zajímavé. Použití MATLABu pro řešení soustav lineárních rovnic,
významně zlepšuje úspěšnost studentů při řešení úloh a umožnuje snadno řešit úlohy, jejichž
náročnost na numerické výpočty překračuje reálné možnosti studentů.
Literatura:
[1] Budinský, B., Charvát, J.: Matematika I (Část 1), České vysoké učení technické, Praha,
2002.
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MATEMATIKA V MÉDIÍCH
Eva Zelendová
Národní ústav pro vzdělávání, Praha
Abstrakt: Informace o projektu JČMF, který je zaměřen na podporu učitelů při využívání
textů zveřejněných v médiích pro tvorbu slovních úloh. Konkrétní výuková aktivita je spojena
s využitím ICT.
Klíčová slova: Matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, využití ICT v hodině
matematiky.

Math in texts published in media
Abstract: Information about a JČMF project which is focused on the support of teachers by
using texts published in media for the creation of word exercises. Concrete educational
activity is connected to the utilization of ICT.
Key words: Numeracy, literacy, ICT use in math class.

Základní informace o projektu Matematika v médiích
Učitelé matematiky na základních i středních školách shodně označují za jedno
z kritických míst školské matematiky řešení slovních úloh. Příčinu vidí učitelé v tom, že žáci
nejsou schopni a někdy ani ochotni přečíst si pečlivě a opakovaně text slovní úlohy.
Nechápou text, neumí si utvořit představu o tom, o čem text vypovídá. To jim brání převést
úlohu do matematického jazyka. Slovní úlohy se jim zdají být nudné a náročné. Jednu
z možností, jak využít potenciál, který slovní úlohy učitelům - i žákům - nabízejí, je metoda
tvorby slovních úloh na základě autentického motivačního textu.
Jednota českých matematiků a fyziků v projektu Matematika v médiích (s podtitulem
Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách) propojila
odborníky z vysokých škol, které vzdělávají učitele, garantku vzdělávacího oboru Matematika
a její aplikace z Národního ústavu pro vzdělávání i učitele přímo z praxe s cílem seznámit
s touto metodou širší pedagogickou veřejnost.
Gramotnosti ruku v ruce
Jestliže hovoříme o textu, který by v hodinách matematiky měl rozvíjet čtenářskou
a matematickou gramotnost, musíme kromě tzv. učebnicového textu zmínit i jiné (velmi
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rozmanité) texty: texty z popularizačních médií různé úrovně spolehlivosti, texty šířené
prostřednictvím internetu (včetně textů multimediálních) i nelineární texty jako jsou grafy,
diagramy, tabulky, matematické zápisy, obrázky, náčrtky, fotografie. Mezi velmi jednoduché
texty, které lze využít pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, patří i komiks nebo
stručné nápisy a piktogramy.
Různorodé texty z médií mohou nastartovat zájem žáků o řešené problémy. Zasazením
slovní úlohy do různých aktuálních situací a kontextů (sociálních, geografických,
historických, technických, uměleckých apod.) lze rozvíjet všechny kompetence a celý
matematický obsah dle definice matematické gramotnosti. Důraz na porozumění textu,
vysuzování z přečteného a sdílení porozumívání a pochopení textu pomáhá rozvíjet
gramotnost čtenářskou.
Ukázka aktivity pro žáky Prázdniny v cizině
Vzhledem k zaměření konference Užití počítačů ve výuce matematiky je
v předkládané ukázce využit text fiktivní mailové korespondence mezi dvěma žáky základní
školy Evou a Edou, krátké texty zachycené na fotografiích a komiks, který je převzat
z časopisu Mathematics Teacher [1]. Aktivita je určena pro starší žáky druhého stupně
základní školy nebo nižšího stupně gymnázia. Na řešení úkolů je doporučeno vymezit jednu
vyučovací hodinu (45 minut). Mailová korespondence (tři krátké maily s fotografiemi)
i Periodická soustava prvků jsou žákům zadávány postupně. Vhodné je, aby žáci pracovali ve
čtyřčlenných skupinách a mohli využívat počítač a internet.
 Mail první
Ahoj Edo,
tak a máme po prázdninách… ještě, že jsem letos hodně cestovala. Byla jsem v Americe
a projela skotskou vysočinu na kole. Bylo to tam moc pěkné! Trochu problém mi dělaly
ty jejich míry a váhy . Ve Skotsku vzdálenost píšou v majlích a v Americe mají zase
stopy.

Ještě že občas přidali k údajům i obrázek. Díky tomu jsem si v New Orleansu nerozbila
hlavu o dno bazénu v našem krásném hotelu .
No veselých příhod bylo dost, ale to až příště.
Eva
Úkol: Zapište převodní vztahy mezi našimi a zahraničními jednotkami. Určete hloubku
bazénu. Využijte údajů v úvodním textu, potřebné další údaje dohledejte.
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 Mail druhý
Ahoj Edo,
ptal ses, jak jsem na tom byla s angličtinou . Po pravdě nic moc. Vůbec nevím, proč se
brácha smál tomuhle komiksu (schválně jsem ti ho vyfotila):

No pro tebe to bude hračka, ty zas budeš mít z angliny jedničku!
Těším se, až mi napíšeš.
Eva
Úkol: Pokuste se objasnit svým spolužákům, v čem spočívá vtip komiksu Normally Speaking.
 Mail třetí
Ahoj Edo,
tak teď už tomu rozumím. Zas ty jednotky. Co je to za hloupost měřit teplotu ve
stupních Farenheita! Jo fyzika, ta mi taky moc nejde . Ale chemie, no to se musím
pochlubit.
Na letišti v New Yorku jsem viděla nějakou reklamu na spoření v bance. Sice jsem
tomu moc nerozuměla, ale líbilo se mi, jak tam bylo zapsané slovo BILIONS.

A nebudeš tomu věřit, vzpomněla jsem si na periodickou soustavu prvků (to jsme
brali v sedmičce – ta tabulka byla taková barevná ). Ještě na letišti jsem si ji stáhla
do tabletu. V letadle jsem vymýšlela slova, která se dají z písmenek v tabulce složit.
Byla to dobrá zábava, vyzkoušej si to! Jsem zvědavá, jaká slova tě budou napadat .
Eva
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Úkol:
• Tvořte česká slova „s matematickou tematikou“ pomocí značek chemických prvků, tak
jak je uvedeno v Periodické soustavě prvků.
• Slova zapisujte do tabulky, používejte jednotný zápis slov, aby bylo zřejmé, z jakých
prvků se slovo „skládá“ (např. Kr:Y:C:H:Li:C:K:Y, Mo:C:N:I:Na, ale také Mo:C:Ni:Na).
• U každého prvku vyhledejte
v Periodické
soustavě
prvků
protonové číslo.
• Do tabulky zapište tzv. číslo slova,
které dostanete jako součet
protonových čísel prvků, ze
kterých se slovo „skládá“.
Slovo
Kr:Y:C:H:Li:C:K:Y
Mo:C:N:I:Na
Mo:C:Ni:Na

Součet
36 + 39 + 6 + 1 + 3 + 6 + 19 + 39 =
149
42 + 6 + 7 + 53 + 11 = 119
42 + 6 + 28 + 11 = 87

Číslo slova
149
119
87

Kolik slov „s matematickou tematikou“ jste našli? Které vaše slovo má největší číslo? Které
slovo se vám podařilo složit různými způsoby? Platí tvrzení: Čím má slovo víc písmen, tím
má větší číslo?
Poznámka
Povolené druhy slov „s matematickou tematikou“:
 podstatné jméno (první pád jednotného i množného čísla)
 sloveso (v infinitivu např. dělat i dělati)
 přídavné jméno (první pád jednotného i množného čísla)
 číslovky
 příjmení známých matematiků
 názvy písmen řecké abecedy.
Postřehy z ověřování aktivity ve výuce
Předkládané aktivity pro žáky byly ověřeny v osmém ročníku základní školy v Českých
Budějovicích a ve kvartě osmiletého gymnázia v Benešově. Poděkování patří Mgr. Martě
Vrtišové a Mgr. Janě Šváchové za ochotu aktivitu s žáky ověřit. Jejich cenné postřehy
i připomínky přispěly k úpravě zadání pracovních listů a byly základem následujícího shrnutí.
 Mail první
Žáci bez problémů porozuměli zadání i zobrazeným fotografiím. Věděli, že z prvního obrázku
mohou převodní vztah vypočítat pomocí trojčlenky/přímé úměrnosti:
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Výpočet porovnali s údaji na www.jednotky.cz: 1 míle = 1,609 km; 1 míle = 1 609,344 m.
Pro určení převodního vztahu mezi stopou a metrem již text na druhém obrázku nestačil, žáci
si zjistili převod jednotek na výše uvedených stránkách. Hloubku bazénu snadno dopočítali:
1 stopa = 0,305 m; 4 stopy = 1,219 m.
 Mail druhý
Žáci pochopili, že maminka měří teplotu ve Fahrenheitech a domysleli si, že je to zřejmě ve
stupních Celsia teplota normální (většina skupin to ještě zkontrolovala pomocí převodníku
jednotek): 98,6 stupňů Fahrenheita = 37 stupňů Celsia. Porozumění komiksu v angličtině také
většině žáků potíže nedělalo. Někteří se snažili o doslovný překlad a následné vysvětlení
např.:
• Píp! 98,6. To zní příliš vysoce. Zoe, to je normální teplota. Och, myslela jsem si, že
tahle věc měří IQ.
• Maminka změřila chlapečkovi teplotu. Jeho teplota byla normální (byla změřena ve
Fahrenheitech 98,6). Holčička si myslela, že ta věc (teploměr) měří IQ.
• Maminka měří chlapečkovi teplotu v uchu. Holčička si myslí, že mu měří IQ.
Někteří žáci vtip komiksu volně komentovali např.:
Vtip pojednává o humorné situaci v klasické anglické domácnosti. Matka měří teplotu svému
synovi a dcera se splete, neboť si myslí, že matka měřila IQ. Tohle by se v Česku nestalo,
neboť nepoužíváme stupně Fahrenheita. Kdyby vtip byl založen na stupních Celsia, byl by syn
hloupější, podle tabulek až idiot.
Práce s prvním a druhým mailem trvala necelou čtvrthodinu, potom žáci dostali třetí mail.
 Mail třetí
Sestavování matematických slov pomocí prvků periodické soustavy žáky velmi bavilo. Chtěli
mít ve skupinách každý svoji tabulku s periodickou soustavou, aby mohli opravdu všichni
slova vyhledávat. Nejúspěšnější však byla skupina, ve které si žáci úkoly rozdělili (dva
hledali slova a dva počítali čísla slov). Na základní škole si slova žáci nejprve psali do
vytištěné tabulky, potom je ještě společně zkontrolovali, opravili případné chyby a přepsali do
tabulky, kterou měli připravenou v tabletech. Na gymnáziu po uplynutí stanoveného časovém
limitu (cca 15 minut) zástupce každé skupiny vypsal vyhledaná slova a čísla slov na tabuli.
Ostatní ve třídě kontrolovali, zda vybraná slova odpovídají pravidlům hry a zda jsou správně

325

vypočteny jejich hodnoty. Pokud někdo zpochybnil platnost některého slova, museli „autoři
slova“ své tvrzení zdůvodnit.

Při časovém limitu 15–20 minut můžeme očekávat u mladších žáků okolo deseti až patnácti
slov. Žáci velice rychle objeví slova prokazující, že číslo slova není závislé na počtu písmen
slova. Takovými slovy jsou například O:Sm s číslem 70 a Ti:Si:C s číslem 42. Někteří žáci
sestavují stejná slova různými způsoby, např. K:Ru:Zn:I:Ce (204) a Kr:U:Zn:I:Ce (269). Při
pilotním ověření byly nalezeny tři varianty pro slovo Co:S:I:N:U:S (211), Co:Si:N:U:S (156)
a C:O:Si:N:U:S (143). Z nalezených slov mělo největší číslo 308 slovo U:Mo:C:N:O:V:At: I.
Celkově hodnotili žáci tuto hodinu jako velmi zajímavou a zábavnou, rádi by slova
pomocí periodické soustavy vyhledávali ještě delší dobu. Líbilo se jim zapojení výpočetní
techniky a vyhledávání informací na internetu do výuky. Kladně hodnotili, že si zajímavou
formou mohli lépe zapamatovat Periodickou soustavu prvků.
Literatura:
[1] Lesser, L. M.: Mathematics Teacher, Normally Speaking 108 (6) February 2015, 408.
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