
Návod - jak získat tříměsíční verzi Mathematica pro domácí použití 
 
1) Zaregistrujte se do Wolfram Faculty Program na: 
http://www.wolfram.com/services/facultyprogram/ 

 

 
 
Vyplňte registrační formulář. 

 
 



 
 
Vyberte možnost: Basic Member – ještě neučím s Mathematica  
(Mathematica Course Itegrator – používám Mathematica běžně ve výuce 
Mathematica Entusiast – Mathematica je součástí školního vzdělávacího programu) 
 

 
 
 
2) Po odeslání dotazníku obdržíte  email s předmětem Your login to Faculty Program 
Forum, v němž jsou uvedeny User name a Password. Po zadaní těchto údajů se můžete 



účastnit diskuse a stahovat materiály na http://www.wolfram.com/faculty/forum. V případě, 
že jste mail neobdrželi a nenašli ho ani ve ve spamu, je nutné vyplnit registrační formulář 
znovu. 
 
Po zaregistrování na stránce http://www.wolfram.com/faculty/  klikněte na  Access Benefits  
pro získání  tříměsíční licence Mathematica Home Edition  zdarma. 
 

 
 

 
 
V následujícím okně se dozvíme,  že je třeba poslat žádost o Benefit.. V odtavci Request  
Benefits klikneme na email us. Pokud se náš poštovní program neotevře automaticky, nevadí. 
Otevřeme ho sami a na adresu facultyprogram@wolfram.com  pošleme zněním např.: 



 
Do dopisu doplníme platformu, tj. náš operační systém (Windows, Mac, ..). a odešleme. 
 
V odpovědi (může trvat i pár dní, po týdnu se nebojte svoji žádost opakovat) s předmětem 
např. Your Wolfram Research Order obdržíte číslo licence a odkaz odkud si podle instrukcí 
program stáhnete. 
 
Pro stahování klikněte na odkaz.. Program má asi 520MB, takže  dle rychlosti přenosu trvá 
stahovaní okolo  20 min.  
 
Dalším krokem je instalace programu. Opět postupujte podle zobrazených informací 
(přetáhneme ikonku Hvězdice do doporučeného adresáře). 
. 
Spustíme poprvé program, doplníme licenční číslo a otevře se okno se dvěma políčky. 
MathID  je vyplněné - poznamenáme si ho pro další použití!!!, zaregistrujeme se, abychom  
získali  heslo – Password. 
 
Pro registraci klikneme na  tlačítko Web. Objeví se formulář, který vyplníme a odešleme. 
Heslo by mělo přijít na naši emailovou adresu. Odtud ho překopírujeme do políčka Password  
a otevřeme Mathematica Home Edition na 3 měsíce zdarma. 
 
Přejeme příjemnou zábavu se software Mathematica!   
 
 


