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Moje setkání s Mathematica 



Druhé setkání 

• Nástup na Pedagogickou fakultu UK v Praze 
• Výuka předmětu Počítače a programování 
• Změna studijních plánů 

– Matematický software B-I 
– Didaktika matematiky 

 



Učitelé a software 

• Učitel se obvykle učí až během svého působení na 
škole. 

• Průzkum provedený mezi současnými studenty 
učitelství na pedagogické fakultě ukázal, že takže 
polovina z nich se s využitím ICT ve výuce na 
střední škole buď vůbec nesetkala, nebo pouze 
zřídka. Při sledování stavu na základních školách 
se k tomuto hodnocení přiklonilo více než dvě 
třetiny studentů. 



Instrumentální geneze 

• Proces osvojování práce se software. 
• Z artefaktu s neznámou funkcí se stává plně 

použitelný nástroj. Víme k čemu slouží a 
umíme s ním zacházet. 

• Proces instrumentální geneze probíhá na 
straně učitele i žáka. 



Ukázka 



Classroom assistent 



Wolfram Alpha 



Cesta k produktům Wolfram 

• Část uživatelů se nadchne přímo pro produkt 
matematika a začne ho nadšeně používat. 

• Většina však postupuje mnohem pomaleji. 
 



Wolfram|Alpha 

• Wolfram|Alpha: Computational Knowledge 
Engine 
 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/


Wolfram Demonstrations Project 

• Wolfram Demonstrations Project 
• http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7341/NEJVETS

I-SPOLECNY-DELITEL-A-NEJMENSI-SPOLECNY-
NASOBEK.html/ 
 

http://demonstrations.wolfram.com/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7341/NEJVETSI-SPOLECNY-DELITEL-A-NEJMENSI-SPOLECNY-NASOBEK.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7341/NEJVETSI-SPOLECNY-DELITEL-A-NEJMENSI-SPOLECNY-NASOBEK.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7341/NEJVETSI-SPOLECNY-DELITEL-A-NEJMENSI-SPOLECNY-NASOBEK.html/


Wolfram MathWorld 

• http://mathworld.wolfram.com/PursuitCurve.
html 

http://mathworld.wolfram.com/PursuitCurve.html
http://mathworld.wolfram.com/PursuitCurve.html


A new kind of science 

http://www.wolframscience.com/nksonline/toc.
html 

http://www.wolframscience.com/nksonline/toc.html
http://www.wolframscience.com/nksonline/toc.html


WolframTones 

• http://tones.wolfram.com/ 

http://tones.wolfram.com/


Wolfram Demonstrations Project 
podruhé aneb jak vše vzniká 

• Wolfram Demonstrations Project 
• http://demonstrations.wolfram.com/SineAnd

CosineGraphGenerator/ 
• http://demonstrations.wolfram.com/SineAnd

CosineIn3D/ 

http://demonstrations.wolfram.com/
http://demonstrations.wolfram.com/SineAndCosineGraphGenerator/
http://demonstrations.wolfram.com/SineAndCosineGraphGenerator/
http://demonstrations.wolfram.com/SineAndCosineIn3D/
http://demonstrations.wolfram.com/SineAndCosineIn3D/
http://demonstrations.wolfram.com/SineAndCosineIn3D/


Podpory 

• The Wolfram Functions Site 
• The Mathematica Journal 
• … 

http://functions.wolfram.com/
http://www.mathematica-journal.com/


Materiály v českém jazyce 
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