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V tomto příspěvku uvedeme několik poznámek k matematické části učitel-
ského studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Zaměříme se přitom na
dva semináře, které vznikly v nedávné době na Katedře didaktiky matematiky.
Jedná se o předměty Bakalářský seminář a Aplikace matematiky pro učitele.

Bakalářský seminář

Studium učitelství matematiky je v prvních dvou letech poměrně náročné.
Stěžejními předměty jsou zejména matematická analýza a lineární algebra, ale
i obecná algebra a geometrie. Student se zde setkává s mnoha novými pojmy
a poznává vztahy mezi nimi. Snaha o co nejlepší pochopení látky se však často
odehrává izolovaně v rámci jednotlivých předmětů.

Schopnost aplikovat poznatky z jednoho předmětu ve druhém není zdaleka
samozřejmá. Jednoduchým příkladem zde mohou být kvadratické formy využí-
vané při určování extrémů funkcí více proměnných, nebo vektorové prostory
jako základ afinní i eukleidovské geometrie. Příčiny obtíží s propojováním
poznatků z jednotlivých předmětů mohou být různé: od prostého zapomínání
poznatků, které nebyly osvojeny trvale (a není tedy co aplikovat), po vnímání
jednotlivých předmětů jako oddělených disciplín, které spolu nesouvisejí.

Celkově se tedy ukazuje, že je užitečné vytvořit prostor, kde by se látka
probraná v prvních dvou letech studia shrnovala, a kde by se poznatky z jed-
notlivých předmětů kladly do souvislostí. Postupně se tento prostor vytvořil
rozšířením nabídky volitelných předmětů o Bakalářský seminář.

Obsahem tohoto nového předmětu je látka z matematické analýzy, algebry,
lineární algebry a geometrie v rozsahu, který přibližně odpovídá požadavkům ke
státní bakalářské zkoušce. Jednotlivé okruhy jsou přehledně shrnuty, uváděny
jsou nejdůležitější pojmy a vztahy mezi nimi. Důraz je kladen na vyhledávání
četných příkladů a protipříkladů. Na vhodných místech jsou ukazovány mezi-
předmětové vztahy a příklady, kde všude se daná látka využívá. Seminář
tak napomáhá získání celkového přehledu o látce předepsané k bakalářské
zkoušce. Vede k doplnění, upevnění a utřídění stěžejních matematických zna-
lostí a dovedností, rozvíjí poznání a pochopení vztahů mezi jednotlivými
matematickými disciplínami.

Systematická práce se stěžejními pojmy vede k hlubšímu pochopení stavby
matematiky samotné. Definujeme-li například funkci, jsme vedeni k pojmům
zobrazení, relace, kartézský součin a množina. Nebo zavedení reálných čísel
– je možno je provést různými způsoby; odsud je již blízko např. k problé-
mu nesouměřitelnosti a jeho důsledkům v geometrii nebo k zavedení druhé
odmocniny. Vektorové prostory jsou zase bohatě využívány v geometrii, posky-
tují také jednotný pohled na strukturu množiny všech řešení soustavy lineárních
rovnic a na obecné řešení lineární diferenciální rovnice.
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Jedním z důležitých cílů Bakalářského semináře je také soustavné pouka-
zování na to, jak probraná vysokoškolská látka napomáhá budovat nadhled
nad učivem střední školy, tedy nad tím, co budou jednou budoucí absolventi
vyučovat. Jako příklad mohou posloužit výše uvedená reálná čísla, zavedení
přirozených čísel a souvislost s matematickou indukcí, definice čísla π a mož-
nosti jeho výpočtu, zavedení základních elementárních funkcí různými způsoby
a další.

Když se daří, aby student vnímal vzájemné souvislosti, bez obtíží definoval
základní pojmy a uměl formulovat jejich základní vlastnosti, pak se také
proměňuje jeho vztah k matematice samotné – ta se stává více předmětem
jeho vlastní tvorby než pouhým objektem pasivního přijímání. Pro studenta je
pak matematika opravdovým a trvalým duševním vlastnictvím.

Pro přehlednost připojujeme stručný seznam témat probíraných v Bakalář-
ském semináři.

• Relace a zobrazení.

• Grupy, okruhy a jejich homomorfismy. Tělesa. Obory integrity a dělitel-
nost v oboru integrity.

• Vybudování a vlastnosti číselných oborů.

• Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic.

• Vektorové prostory a jejich homomorfismy. Skalární součin.

• Posloupnosti a řady.

• Elementární funkce.

• Limita, spojitost, derivace, Taylorova věta, průběh funkce.

• Primitivní funkce. Riemannův integrál a jeho aplikace.

• Diferenciální rovnice.

• Afinní a eukleidovský prostor. Grupy geometrických zobrazení.

Aplikace matematiky pro učitele

V prvních letech studia technických oborů, fyziky nebo některých zaměření
odborného studia matematiky získává student poměrně široký matematický
základ, který mu později umožňuje studium zvoleného oboru. Matematika je
tedy v tomto případě skutečným nástrojem, který si student v prvních ročnících
osvojuje, a následně jej využívá při studiu svého oboru.

Na učitelském studiu je situace poněkud odlišná. Na poměrně široký
matematický základ vybudovaný v bakalářském studiu se navazuje dalšími
matematickými předměty a zejména předměty didaktickými. Získané matema-
tické vzdělání sice slouží k všeobecnému rozhledu a potřebnému nadhledu
budoucího učitele nad látkou střední školy, vytrácí se však aspekt, který
přirozeným způsobem vnímají studenti na odborném studiu a na technikách –
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reálné aplikace matematiky. Přitom k celkové znalosti matematiky patří také
určitá informovanost o jejích aplikacích.

Je tedy žádoucí, aby měl středoškolský učitel přehled o tom, kde se jeho
předmět ve skutečnosti používá. Bude tak mít možnost při výuce hovořit
nejen o užitečnosti matematiky samotné, ale také o tom, kde se s ní budou
jednou setkávat jeho vlastní studenti. Znalost různých aplikací se dále může
stát zdrojem zajímavostí, kterými může obohacovat své vyučování.

Jako vysoce vhodné doplnění matematické složky učitelského studia se tak
jeví nedávno založený seminář Aplikace matematiky pro učitele. V tomto vo-
litelném předmětu se studenti seznamují s reálnými aplikacemi – s konkrét-
ními případy, kde se matematika skutečně využívá. Seminář rozšiřuje obzory
zejména studentům, kteří nemají v kombinaci fyziku. Ti se totiž s reálnými
aplikacemi matematiky při studiu tak často nesetkají.

Postupuje se od klasických aplikací diferenciálních rovnic (např. určování
stáří radiouhlíkovou metodou, elektrické obvody, modelování obíhání planet),
které lze řešit přímým výpočtem, přes využití geometrie v architektuře,
statistiky při vyhodnocování výsledků výzkumů, až po aplikace parciálních
diferenciálních rovnic (čerpadla, křídla letadel), které se pouze modelují na
počítači.

V rámci předmětu Aplikace matematiky pro učitele si budoucí učitelé mate-
matiky vytvářejí větší přehled o využitelnosti matematiky v praxi a seznamují
se s konkrétními příklady reálných aplikací. Vytvářejí si tak silnější vztah
k matematice, který pak mohou přenášet i na své studenty.

Pro ilustraci připojujeme stručný sylabus semináře Aplikace matematiky pro
učitele.

• Jednoduché aplikace diferenciálního počtu: radiouhlíková metoda, růst
populace, aplikace v ekonomii, elektrické obvody. Algoritmy v kalku-
látorech.

• Pohyb planet. Datování historických událostí.

• Umělé srdce – rovnice s impulzy.

• Parciální diferenciální rovnice: rovnice vedení tepla, proudění (křídla
letadel, pumpy), nosníky. Modelování na počítači.

• Počasí a chaos.

• Vyhodnocování výsledků výzkumu; statistika a novinářská praxe.

• Architektura a geometrie. Skořepinové konstrukce.

• Zpracovávání obrazu: zaostřování a jiné efekty u digitálních fotografií.
Přenos signálů. Otisky prstů.

• Hudba – od starých Řeků po parciální diferenciální rovnice.
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Závěr

Oba popsané semináře rozšiřují nabídku volitelných předmětů učitelského
studia matematiky na MFF UK.

Bakalářský seminář klade důraz na souvislosti mezi jednotlivými matema-
tickými disciplínami a na upevňování nabytých poznatků, poukazuje na jejich
místo v celkové stavbě matematiky a na souvislosti se středoškolskou látkou.

Seminář Aplikace matematiky pro učitele cíleně pracuje s nabytým matema-
tickým základem a zaměřuje se na ukázky toho, kde se matematika opravdu
používá. Tím poskytuje budoucím učitelům široký rozhled. Některé příklady
aplikací matematiky se mohou stát inspirací pro doplňkové aktivity v jeho
výuce.
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