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Abstrakt 
V článku je prezentována metodika a zkušenosti s využitím systému Maple na Fakultě stavební 
VUT v Brně. 

1. Úvod 
Charakteristickým rysem inovace výuky matematiky, deskriptivní geometrie, statistiky, ma-
tematického modelování v  studijních programech technických universit v zemích Evropské 
unie (EU) je v posledních deseti letech stále větší používání nových informačních a komuni-
kačních technologií (ICT) jako jsou : 

• systémy pro symbolické výpočty (Symbolic Computing Systems, SCS), resp. systé-
my počítačové algebry (Computer Algebra Systems, CAS), jako např. Maple, Ma-
thematica, Axiom, MathCad, DERIVE, apod., 

• systémy pro numerické výpočty jako např. Matlab, Statgraphics, ANSYS apod., 
• e-learnigové systémy LMS (Learning Management Systems) a informační zdroje k 

výuce na Internetu. 
V rámci možností je aktivní účast českých universit na tomto vývoji podporována i ze strany 
MŠMT například formou udělování grantů z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) návrhům 
zaměřených na tuto problematiku.  
V souvislosti s těmito skutečnostmi vznikla významná poptávka po ICT ze strany technicky 
orientovaných univerzit na celém světě včetně univerzit z EU i České republiky (ČR) v čele 
s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a Vysokou školou chemicko technologickou 
(VŠCHT) Praha a Vysokým učením technickým (VUT) v Brně. Tyto vysoké školy již dnes ve 
výuce matematiky na různých stupních bakalářského, magisterského a doktorského studia 
široce využívají inovovaných ICT v rámci multilicencí. Například v České republice má mul-
tilicenci na využívání systému Maple již deset universit včetně VUT a Masarykovy university 
(MU) v Brně, které tyto ICT začaly systematicky využívat jako první v ČR.  

2. Podmínky využití ICT na Fakultě stavební VUT v Brně 
Na Fakultě stavební (FAST) VUT v Brně jsou pro podporu výuky matematiky a matematického modelování 
zavedeny volitelné kurzy základů využití systému počítačové algebry Maple. K tomu je využívána počítačová 
učebna Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST vybavená 15 počítači pro práci studentů. Tyto kurzy 
byly vytvořeny v rámci spolupráce učitelů z Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT a Katedry 
informačních technologií z Fakulty informatiky (FI) MU v Brně na společném projektu FRVŠ 0083/2001, jehož 
cílem bylo umožnit studentům FAST VUT a FI MU jednak lepší přístup k ICT vybudováním počítačové labora-
toře v prostorách FAST, jednak k výukovým matematickým textům využívajícím Maple na webovském serveru 
FI MU. V poslední době jsou na FAST VUT pro studenty bakalářského i magisterského studia k dispozici již 
dvě počítačové učebny, které využívá Ústav matematiky a deskriptivní geometrie pro výuku matematiky 
s využitím Maple. V současné době má VUT zakoupenu multilicenci nejnovější verze 9.5 systému Maple, která 
je využívána na Fakultě strojní a FAST . 
 
3. Základní informace o systému Maple 9.5  
Systém Maple 9.5 (http://www.maplesoft.com) je příkladem moderního CAS, který vedle 
základních operací s výrazy symbolické algebry či matematické analýzy nabízí přes 5000 
speciálních matematických funkcí, příkazy pro oblasti od diferenciálního a integrálního počtu 
přes analytickou geometrii až po speciální teorii relativity. Umožňuje řešit soustavy algeb-
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raických i diferenciálních rovnic, vše jak analyticky tak i numericky, a to v rozsahu převyšují-
cím základní výuku matematiky pro studenty vysokých technických škol. 
Výhodou Maple je vizualizace jeho výsledků, neboť v široké míře podporuje vytváření 2D a 
3D grafů funkcí včetně jejich animací. Má i vlastní programovací jazyk podobný Pascalu, 
který mu umožňuje vytvářet vlastní procedury a knihovny pro řešení nejrůznějších matema-
tických a technických problémů.  
Na Internetu má Maple vystaveno aplikační centrum (http://www.mapleapps.com/), kde jsou 
přístupny jak elektronické učebnice Maple, tak zápisníky Maple od jejich tvůrců z celého svě-
ta, které je možno si stáhnout a používat. To umožňuje uživatelům systému Maple využívat 
společných nástrojů na řešení obrovského množství matematických a technických úloh a pro-
blémů bezplatně. 

3.1. Zápisníky v Maple 
Maple komunikuje s uživateli pomocí zápisníků (angl. worksheet). Zápisníky jsou hlavním 
pracovním prostředím Maple. Umožňují uživatelům zadávání vstupních dat i příkazů jazyka 
Maple. Zápisníky jsou tvořeny následujícími základními strukturami: 

• prováděcími skupinami (angl. execution groups) a symbolickými tabulkovými kal-
kulátory (angl. spreadsheets) 

• textovými odstavci (angl. paragraphs) 
• sekcemi a podsekcemi (angl. sections a subsections)  
• hypertextovými odkazy (angl. hyperlinks) 

Prováděcí skupiny usnadňují práci s matematickým jádrem Maple a umožňují přehledné 
zadávání a provádění jednotlivých příkazů Maple i následné zobrazování výsledků. Prováděcí 
skupina je posloupnost příkazů  Maple a má zpravidla význam algoritmického popisu řešení 
konkrétní matematické úlohy. Úpravami vstupních parametrů příkazů Maple lze snadno získat 
řešení pro celou třídu vstupních dat daného matematického  
problému. Prováděcí skupiny tvoří základní výpočetní jednotku v zápisníku Maple. Jejich 
primárním účelem je kombinování jednoho či více příkazů a jejich výsledků do samostatné, 
znovupoužitelné jednotky.  
Každá prováděcí skupina je zleva vyznačena velkou hranatou svorkou. Začátek každého pří-
kazu je uvozen symbolem „>“ a výsledek jeho provedení je umístěn do středu řádku pod pří-
kazem. V zápisnících jsou příkazy kombinovány s textovými odstavci, které lze formátovat 
jako text v MS Wordu. Textové odstavce jsou většinou tvořeny vysvětlujícím textem.  
 
Umístíme-li kurzor do řádku s příkazem a stiskneme ENTER, Maple daný příkaz provede a 
výsledek ve formě vypočtené hodnoty, výrazu nebo grafu zapíše do středu řádku za příkazem. 
Zápisník programu Maple se tedy skládá z doprovodných textů, prováděcích skupin a vypočí-
taných symbolických, numerických či grafických výsledků.  
Tyto součásti zápisníku mohou být uspořádány do hierarchické struktury založené na sekcích 
a podsekcích. Zápisník lze pomocí sekcí přehledně členit. Sekce jsou části zápisníku, které 
lze podle potřeby jednotlivě otevírat a zavírat. K ovládání sekce slouží tlačítko vlevo od názvu 
sekce se symboly "+", které značí, že sekce je momentálně zavřená a kliknutím na tlačítko se 
otevře, respektive "-", které znamená, že sekce je otevřená a po kliknutí na tlačítko se uzavře. 
Obsah konkrétní otevřené sekce je pro přehlednost ohraničen svorkou na levé straně, podobně 
jako obsah prováděcí skupiny. Díky tomu, že podsekce lze do sebe libovolně vnořovat, jsou 
výborným nástrojem pro víceúrovňové strukturování zápisníku. V sekcích lze skrýt například 
podrobný vysvětlující text, který při běžném provádění zápisníku ruší a znepřehledňuje vý-
sledky, nebo alternativní způsob řešení daného problému. 
Do textu v zápisníku lze vkládat dva druhy hypertextových odkazů: 
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• odkazy na zápisníky slouží k přímému propojení jednotlivých zápisníků do ucelené 
struktury, po které se pak můžeme snadno pohybovat. Můžeme takto zpřístupnit i zá-
pisníky z Internetu. 

• odkazy na soubory jiného typu : při vybrání takového odkazu je spuštěn externí 
prohlížeč www stránek (např. MS Internet Explorer, kterému je vybraný odkaz pře-
dán). Takovéto odkazy pracují buď s URL daného souboru, (např. i s procedurami 
v Aplikačním centru Maple) nebo s absolutní cestou v rámci lokální adresářové struk-
tury.  

Zápisníky se ukládají ve speciálním formátu mws a je možno je načítat a spouštět na každém 
počítači, kde je Maple nainstalován. Dále je možno je exportovat do souboru formátu Latexu, 
HTML, HTML s MAthML, RTF, maplovského, nebo prostého textu a maplovské procedury 
je možno exportovat do jazyků Fortran, C a Java.  

3.2. Nápověda v Maple 
Interaktivní nápověda  je velkou předností Maple. Slouží ke snadné a rychlé orientaci ve stov-
kách jmen příkazů, funkcí a  jejich parametrů. Nápověda je řešena jako systém textových do-
kumentů propojených hypertextovými odkazy. Každý příkaz (funkce) Maple 9.5 má zpraco-
vánu samostatnou vlastní stránku s nápovědou. Jednotlivé stránky nápovědy mají pevnou 
strukturu, skládající se z následujících po sobě jdoucích částí: jméno a charakteristika příkazu, 
popis volání příkazu, definice parametrů příkazu, podrobný popis vlastností příkazu, příklady 
použití příkazu, seznam hypertextových odkazů na příbuzná témata v nápovědě Maple 9.5. 
Součástí nápovědy je i Matematický slovník, který obsahuje přes 5000 strukturovaných defi-
nic základních matematických pojmů a vět a odkazů na související pojmy nebo definice. 

4. Využití Maple v práci učitele matematiky   
Využití Maple v práci učitele matematiky lze podle našich zkušeností na FAST VUT v Brně 
rozdělit do několika okruhů: 

• vytváření výukových textů pomocí zápisníků; 
• ověřování výsledků řešených úloh; 
• podpora e-learningu; 
• vědecká a výzkumná práce s využitím Maple.  

4.1. Tvorba výukových zápisníků 
Při tvorbě výukového zápisníku doporučujeme začít od vytvoření osnovy složené 
z jednotlivých sekcí, které tvoří stručný a přehledný seznam názvů s jednotlivými částmi 
výkladu příslušné části matematiky. Ve druhém kroku následuje v příslušných sekcích vy-
světlení teorie, zahrnující definice matematických pojmů i formulace tvrzení a třetí krok 
spočívá v tvorbě příkladů v příslušných podsekcích za účelem úplného pochopení látky, 
procvičení a utvrzení získaných znalostí.  
Při tvorbě zápisníku pro výuku konkrétní oblasti matematické teorie začneme od osnovy, jejímž obsahem je 
v tomto případě stručný přehledný zápis jednotlivých (sekcí) kroků výuky oblasti matematiky, tj. postupu od 
úvodu do dané oblasti matematiky, objasnění příslušných definic a vět, přes probrání řešení praktických příkladů 
až k zadání domácí úlohy a příkladů k procvičování. Další postup tvorby zápisníku spočívá v postupném stále 
hloubějším propracovávání jednotlivých sekcí a podsekcí výkladu probírané oblasti matematické teorie včetně 
podrobného slovního popisu řešení v doprovodných textových odstavcích a v prováděcích skupinách podsek-
cí.4.2 Ověřování výsledků řešení úloh 

Maple je účinný nástroj pro šetření času učitele na ověřování výsledků složitých úloh a 
příkladů jak při přípravě výuky a cvičení, tak i při kontrole domácích i ročníkových prací a 
zkoušek. Maple je mimořádně vhodným prostředkem pro výuku základního kursu vyšší ma-
tematiky. Tím, že umí nalézt extrémy a limity funkcí jedné a více proměnných, symbolicky 
derivovat, integrovat, řešit lineární i nelineární rovnice, obyčejné i parciální diferenciální rov-
nice, jejich soustavy a soustavy nerovnic, je ideální i pro testování a kontrolu znalostí studen-



tů např. z mechaniky kontinua, fyziky, chemie a jiných přírodních věd. Nalezne-li student 
např. řešení, které se na první pohled jeví být chybné, poskytuje Maple možnost řešení auto-
maticky zjednodušit a správnost potom pohodlně ověřit. Od sedmé verze umožňuje Maple 
ověřovat i postup řešení v diferenciálním počtu (výpočet limit, derivací, integrálů, atd.). 

4.2. Zkušenosti s používáním Maple ve výuce matematiky 
Na VUT v Brně se Maple využívá při výuce matematiky od roku 1994 na Fakultě strojní, kde 
je nainstalován v několika počítačových učebnách.  
Na FAST VUT byl Maple používán ve výuce později, v podstatě od roku 2001, odkdy je na-
instalován ve dvou počítačových učebnách a na osobních počítačích učitelů matematiky.  

V rámci grantu FRVŠ 0083/2001 byla vypracována metodika výuky základního kurzu 
Maple a jeho používání v maturitním kurzu matematiky, kde se využily tutoriály a zápisníky 
z webovské stránky Maple (http://www.mapleapps.com/highschoolcenter/) pro učitele mate-
matiky bakalářského studia. Tato metodika má následující osnovu: 

• Symbolické operace s matematickými výrazy (zjednodušování  výrazů). 
• Řešení algebraických rovnic (symbolicky a numericky). 
• Knihovna matematických funkcí. 
• Intuitivní úvod základů diferenciálního počtu (limita posloupnosti a funkce, spojitost 

funkcí a operace s funkcemi). 
• Intuitivní odvození derivace - geometrický a fyzikální význam,  technika derivování. 
• Průběhy funkcí (polynomické a racionální funkce) a jejich  vizualizace. 
• Intuitivní odvození určitého a neurčitého integrálu, technika  integrování. 

Velká část studentů má nyní různé verze Maple nainstalovány i na svých osobních počítačích 
doma. V čem spočívá přínos jeho použití u studentů ? 

• Studenti bakalářského studia lépe chápou probíranou látku a mají více času na její za-
žití a prohloubení znalostí. 

• Procvičování probírané látky lze provádět na příkladech a problémech bližších úlo-
hám, jež se objevují v magisterském studiu a technické praxi. 

• Studenti získávají lepší představy o kvalitativních i kvantitativních vlastnostech stu-
dovaných matematických objektů díky názorné grafické a numerické prezentaci vý-
sledků. 

• Rozšířil se individuální přístup studentů. Každý student bakalářského i magisterského 
studia může studovat probíranou látku individuálně pomocí Maple na svém vlastním 
počítači v době mimo výuku. 

Studenti využívají Maple také pro své diplomové práce. Přispívá k tomu i možnost stáhnout si 
ze studentského centra Maple (http://www.maple4students.com/) zápisníky s probíranou lát-
kou.  

4.3. Maple jako podpora vědecké a výzkumné práce 
Nedílnou součástí činnosti učitelů matematiky na vysokých školách je vědecká a výzkumná 
činnost, na které se v rámci výuky podílí i studenti. Maple se jeví jako vhodný nástroj, kte-
rý používají jak učitelé, tak i studenti například při řešení bakalářských a diplomových prací 
jak z oblasti konstrukcí staveb a jejich bezpečnosti, tak i za účelem podstatného rozšíření a 
„zviditelnění“ řešení geometrických, kombinatorických, numerických, statistických a dalších 
problémů s využitím matematického modelování. 
 
Typickými úlohami řešenými pomocí Maple jsou problémy z oblasti diferenciálního počtu 
(jedné i více proměnných). Pokud je např. zkoumaný problém popsaný jednou či větším po-
čtem diferenciálních rovnic (i parciálních), můžeme jej v řadě případů vyřešit analyticky nebo 
numericky pomocí Maple a potom změnou vstupních parametrů získat řešení libovolné úlohy 
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téhož typu. Tímto způsobem lze řešení problému, což je často funkce s jistými požadovanými 
vlastnostmi, analyzovat, transformovat a vizualizovat nebo animovat jako funkci času nebo 
jiného parametru. 

5. Závěr 
Nová verze Maple 9.5 nabízí učitelům na vysokých školách technického směru velmi účinnou 
ICT k zlepšení výuky matematiky a příbuzných teoretických oborů, kde je matematika využí-
vána. Umožňuje rovněž řešit některé problémy s distanční formou výuky matematiky a 
umožňuje studentům velmi účinné procvičování probrané látky.   

Abstract 

This paper presents an overview of proposed methodology of teaching of mathematics using information and commu-
nication technology Maple. Also some experiences with using Maple in basic courses of precalculus, calculus and 
linear algebra of the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology are mentioned. 
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