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okázalé projevy o důležitosti matematiky 
pro rozvoj národa; a profesorům takovéto 
poklepání na rameno stačí ke spokoje
nosti. Je pochybné, zdali dokonce náměty 
hostujících zahraničních expertů budou 
mít jiný efekt než jmenování nějaké komi
se, která po několika letech předloží zprá
vu, která potom bude pečlivě založena do 
archívu. Ano, všechno, co se dá k tomu 
říci, je: „Koho chtějí bohové zničit, toho 
nejprve raní slepotou". 

Účelem celého mého psaní je upozornit 
ty experty z pokročilých zemí, kteří snad 
cítí, že mohou hodně pomoci rozvojovým 
zemím: jakkoli obdivuji jejich odhodlání 
k službě, nemohu je nevarovat, že pokud 
by k nám přijeli, je zde stále rostoucí rizi
ko, že budou kamenováni lahvemi od 
sodovky (pokud je nepotká něco ještě 
mnohem horšího). 

Přeložili Vít Bělič a Oldřich Kowahki 

vyučování 
K modernizaci vyučovacích metod 

Vlastimil Švec, Brno 

Modernizací vyučování matematice ro
zumíme přestavbu cílů a obsahu výuky 
a využívání progresivních vyučovacích 
metod a prostředků. Hodně pozornosti se 
věnuje modernizaci obsahu vyučování na 
školách všech stupňů, méně se jí dostává 
modernizaci vyučovacích metod a pro
středků. Červencové zasedání ÚV KSČ 
(1973) k aktuálním otázkám výchovy 
mládeže a školské politiky oprávněně zdů
raznilo mimo jiné nutnost přechodu od 
verbálních vyučovacích metod k progresiv
ním metodám aktivizujícím žáky. Tento 

požadavek je zvláště aktuální pro matema
tiku, jejíž vyučování má vést žáky k sa
mostatné práci a logickému myšlení. Mezi 
progresivní vyučovací metody může patřit 
dobře připravené programované a problé
mové vyučování. 

Programovaným vyučováním rozumíme 
metodu, kterou lze řídit osvojování vědo
mostí a dovedností žáky, zejména s použi
tím operativní zpětné vazby a s respekto
váním individuálních zvláštností učících 
se osob ([l]). Hlavním prostředkem pro
gramované výuky je didaktický program, 
který řídí učební činnost žáků ([2]). 
Programováním matematického učiva chá
peme posloupnost operací, které musí pe
dagogický programátor (autor programu) 
realizovat, aby vytvořil kvalitní program.*) 
Jsou to operace: 
1. výběr matematického učiva k zprogra-
mování, 
2. vymezení výchovně vzdělávacích cílů 
programu, 
3. rozčlenění učiva na malé učební jed
notky (matematické pojmy, definice, věty, 
vztahy apod.), 
4. seřazení učebních jednotek do logické
ho sledu tak, jak budou následovat v di
daktickém programu, 
5. výběr vhodných příkladů k ilustraci, 
popř. procvičení pojmů, definic, vět, vzta
hů apod. (resp. k jejich aplikaci), 
6. sestavení dílců programu jako jeho sta
vebních jednotek, 
7. začlenění příkladů do struktury dílců 
programu. 

Upozorňujeme na to, že univerzální al
goritmus pro tvorbu programu v literatuře 
nenalezneme. K programování se nejlépe 
hodí učivo s pevnou logickou stavbou, 

*) Nutno rozlišovat od zažitých pojmů „ma
tematický program" (pro počítač) a „matema
tický programátor". Pedagogické programování 
se tedy liší od programování matematického. 
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které tvoří uzavřený celek. Před vlastní 
analýzou učiva (viz 3. operace) je nezbytné 
učební látku přesně specifikovat a vymezit 
konkrétní cíle didaktického programu (co 
má program naučit, zopakovat, procvičit 
atd.). Sestavený program je v podstatě 
systémem dílců, jejichž náplň tvoří nezbyt
né informace (např. vyvození vzorců, vět 
apod.), ilustrační příklady a úlohy k sa
mostatné práci studujících. Při tom se 
snažíme respektovat zásadu, aby ilustrační 
příklad byl vyřešen podrobně celý a aby 
následující příklady obsahovaly pouze 
návod k řešení, přičemž nápovědi postup
ně ubývá ([3]). Techniky programování 
umožňují vytvářet rozmanité kombinace 
informací a příkladů. Musíme si však 
uvědomit, že didaktický program má 
omezené možnosti vzhledem k stanoveným 
cílům. Domníváme se, že program z ma
tematiky může žáky naučit řešit základní 
typové úlohy. Ukázalo se nám, že v pří
padě, kdy žák dostal k řešení příklad 
složitější, nevěděl si mnohdy s jeho analý
zou a řešením rady ([4]). 

Organickou součástí programu jsou 
zpětnovazební kontrolní informace. Žák 
se může po vyřešení příkladu bezprostřed
ně přesvědčit o správnosti svého výsledku. 
Tyto informace bývají uváděny obvykle 
v následujícím dílci. Osvědčuje se zařazo
vat kontrolní informace na následující 
stranu s programem ([4]). 

S programováním učiva souvisí algo
ritmizace matematických postupů a úloh. 
Snahou učitele matematiky má být naučit 
žáky nejen algoritmů používat, nýbrž je 
i vytvářet. Mnozí autoři dnes vystupují 
s názorem, že je třeba využívat algoritmů 
při vytváření předpokladů pro úpravu 
praktických problémů tak, aby se mohlo 
používat elektronického zpracování dat 
([5])-

Některé principy pedagogického progra

mování učiva je možné uplatnit při sesta
vování didaktických testů. Diagnostika 
výsledků vyučovacího procesu je velmi 
důležitá pro práci učitele jako řídícího 
článku ve vyučovacím systému. Didaktic
ký test z matematiky prověřuje znalost 
matematických pojmů, definic, vět, vztahů 
a hlavně znalost řešení matematických 
úloh. Osvědčuje se zadávat takové úlohy, 
které vyžadují od žáků, aby odpovědi na ně 
vytvořili. Máme na mysli početní řešení 
příkladů, rozmanité konstruktivní úlohy 
apod. Za úvahu stojí využívání vyučova
cích strojů při prověřování vědomostí 
a dovedností žáků v matematice. Česko
slovenské vyučovací stroje plní různé di
daktické funkce a jsou konstruovány 
především pro didaktické programy a testy 
s výběrovými odpověďmi ([l]), což ome
zuje jejich plné uplatnění ve vyučování 
matematice. Přesto lze vyučovacích strojů 
využívat k orientačnímu prověřování zna
lostí žáků. Dobré zkušenosti mají na Vyso
ké škole strojní a textilní v Liberci, kde 
testují znalosti studentů pomocí vyučova
cích strojů K 121 ([6]). 

Další progresivní vyučovací metodou je 
problémové vyučování. Je to taková orga
nizace vyučovacího procesu, kdy učitel 
žákům předkládá vhodné didaktické prob
lémy a motivuje vytváření problémových 
situací. J. ŠEDIVÝ chápe problém jako 
cílovou úlohu žáka v případě, když si sám 
klade za úkol dosáhnout cíle a nezná 
přitom postup, jak cíle dosáhnout ([7], 
[8]). Cílem určovacích problémových úloh 
je nalézt řešení výpočtem, sestrojením 
apod. Důkazové úlohy jsou zaměřeny 
k důkazu matematického tvrzení nebo 
k vyvrácení jistého výroku. Řešení mate
matického problému spočívá vlastně v na
lezení algoritmu činností, který vrcholí 
dosažením cíle. Jde však většinou o algo
ritmy, které žáci dosud nepoznali, a jsou 
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proto nuceni nový algoritmus tvořit. K me-
t odice problémového vyučování existuje 
velmi málo literatury. Tento nedostatek 
do určité míry kompenzuje práce J. VY-
ŠÍNA [9]. 

S modernizací vyučovacích metod úzce 
souvisí modernizace vyučovacích pro
středků. Máme zde na mysli zavádění 
vyučovacích strojů a moderní didaktické 
techniky do vyučování matematice. O vyu
čovacích strojích jsme se již zmínili v sou
vislosti s didaktickým testováním. Vyučo
vacích strojů je možno využít při probírání 
nového matematického učiva jen velmi 
omezeně a spíše pro opakování základních 
pojmů a vztahů. O významu diafilmu 
a filmu ve výuce matematice toho již bylo 
řečeno hodně ([10], [11]). V současné 
době se nabízí k motivačním a jiným úče
lům kazetový projektor Super 8. Pro tento 
projekční přístroj však scházejí vhodné 
matematické filmy v kazetách. Podobně je 
tomu s využíváním zpětného projektoru, 
o jehož výhodách není sporu. Učitelé jsou 
nuceni připravovat si transparenty svépo
mocí, i když existují některé soubory fólií 
k několika tematickým celkům (funkce). 
V blízké budoucnosti se počítá s plynulým 
zásobováním škol transparenty i jinými 
didaktickými náplněmi pro vyučovací pro
středky. 

Na závěr možno shrnout, že programo
vané vyučování, problémová výuka a mo
derní vyučovací prostředky mají své místo 
ve vyučovacím systému matematiky, po
kud jsou vhodně kombinovány s ostatními 
metodami a prostředky. 
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Mezinárodní spolupráce 
ve vyučování astronomii 

Jaromír Široký, Olomouc 

Na návrh holandského astronoma prof. 
M. MINNAERTA (1893-1970) ustavila Me
zinárodní astronomická unie (Internation
al Astronomical Union, IAU) na 12. 
kongresu IAU, konaném ve dnech 28. 8. až 
3. 9. 1964 v Hamburku, novou komisi 
s pořadovým číslem 46, nazvanou The 
Commission on the Teaching of Astro
nomy (Vyučování astronomii). Návrh 
prof. Minnaerta vycházel z těchto dvou 
tezí: (l) Astronomie má velký význam pro 
duševní obzor každého vzdělaného člově
ka. (2) Školní výuka může být důležitá pro 
získání a vyškolení budoucích astronomů. 
Ve zprávě 12. kongresu IAU M. Minnaert 
napsal ([1]): „Některé elementární pojmy, 
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