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VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 
A VYUČOVANIE MATEMATIKY 

Vladimír Jodas, Bratislava 

V poslednom čase frekvencia používania 
slov výpočtová technika, počítače, mikro
procesory, robotizácia atď. rastie zdá sa 
exponenciálně. Dnes už nie je poLebná 
mimoriadna jasnozrivosť, aby sme pocho
pili význam výpočtovej techniky pre všetky 
oblasti nášho života vóbec, a pre matema
tiku zvlášť. Uvědomujeme si tuto skutoč-
nosť dostatočne? Pozrime sa na vec bližšie 
a všimnime si, do akej miery sa berie 
ohlad na rozvoj výpočtovej techniky pri 
vyučovaní. Pretože pósobím na gymnáziu, 
budem hovoriť len o problematike gymná
zií. 

Súčasná ,,materiálna základna" je asi 
takáto: Už přibližné 10 rokov existujú 
v SSR krajské školské výpočtové střediska 
v Piešťanoch, Liptovskom Hrádku a v Mí
chalo vciach, ktoré poskytujú svoju pomoc 
školám v okruhu svojej posobnosti. Střed
né školy si móžu zriaďovať vlastné labora-
tória výpočtovej techniky (například z de-
siatich bratislavských gymnázií ich majú 
tri). Okrem toho v poslednom čase je mož
né kupovat' nielen rózne druhy kalkuláto-
rov (i programovatelných), ale i tzv. osobné 
počítače, ktoré sú školám cenové přístup
né. Stav teda nie je najhorší a zrejme sa 
bude neustále zlepšoval 

Do akej miery sa žiaci gymnázií obo-
znamujú s výpočtovou technikou ? Predo-
všetkým existujú (a budu existovať i v rám
ci novej koncepcie) triedy so zameraním 
na programovanie. Ďalej podlá novej 
koncepcie všetci žiaci gymnázií si vyberajú 
právě jednu z volitelných skupin odbor
ných predmetov. Jedna takáto skupina 
má názov programovanie a základy počí
tačových systémov. A nakoniec všetci žiaci 

gymnázií v rámci předmětu matematika 
budu mať v 3. ročníku 30hodinový téma
tický celok poučujúci ich o výpočtovej 
technike a základoch programovania. Na 
prvý pohlaď i toto vyzerá slubne. Ale 
len na prvý pohlaď. Skúsme si však uve-
domiť tieto tri fakty: 
O 10 rokov každý vysokoškolsky vzdělaný 
člověk (okrem zanedbatelných výnimiek 
humanitného zamerania) bude používať 
výpočtovú techniku. 
Posláním gymnázií je pripravovať žiakov 
na budúce vysokoškolské studium (a to 
najma na studium technických a přírodo
vědných odborov). 
Drvivá váčšina žiakov gymnázií dostane 
len minimálně poučenie o výpočtovej tech
nike, a to pravděpodobné od člověka, 
ktorý je v tejto oblasti laikom. 

Vo světle týchto faktov už situácia 
s výukou programovania vóbec nevyzerá 
ružovo. Myslím, že skutočným riešením 
by bolo iba postupné zaradenie programo
vania do všeobecnovzdelávacieho zákla
du, povinného pre všetkých žiakov gymná
zií i středných odborných škol. (Podlá 
mňa by to viac přispělo k polytechnizácii 
gymnázií než všetky doterajšie opatrenia.) 

Agitovať za tuto požiadavku však nie je 
mojím hlavným cielom. Všimnime si, kto 
bude váčšine žiakov gymnázií podávať 
prvú informáciu o programovaní a výpoč
tovej technike. Budu to učitelia matema
tiky. A tu sme pri prvom probléme: 

Připravenost' učitelov matematiky po
užívať výpočtovú techniku 

Stručné povedané je nedostatočná. Vďa-
ka kurzom, ktoré organizujú krajské peda
gogické ústavy i iné inštitúcie, sa situácia 
sice zlepšuje, ale je zarážajúce, ako slabo 
sú připravení čerství absolventi, budúci 
učitelia matematiky. Majú len povrchné 
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poznatky a temer žiadne skúsenosti z pro-
gramovania. Nemajú dostatočné předsta
vy o výpočtovej technike a jej možno-
stiach. Zlepšenie by prinieslo rozšírenie 
studia kombinácie matematika — infor
matika na úkor menej perspektivných 
kombinácií, ako napr. matematika a de-
skriptívna geometria. Nepřipravenost' uči-
telov matematiky je o to závažnejšia, že 
oni sa budu musieť v praxi popasovat* 
s problémom: 

Ako ovplyvní výpočtová technika vy-
učovania matematiky 

Pósobím na škole, kde už 20 rokov 
existujú triedy so zameraním na progra-
movanie i so zameraním na matematiku 
a fyziku. V školskom výpočtovom labora
toři u majú žiaci dostatok možností získať 
slušnú prax v styku s výpočtovou techni
kou. Navýše, vďaka povésti školy sa na 
školu hlásia převážné žiaci so záujmom 
o programovanie, matematiku a fyziku. 
Preto na položenu otázku móžem odpo-
vedať jednoznačné: Výpočtová technika 
výrazné ovplyvňuje vyučovanie matema
tiky, a to viacerými spósobmi: 

a) Motivačně. U žiakov, ktorí sa učia 
programovat' a majú volný přístup k počí
tačů, sa pozitivně mění ich představa 
o matematike. Matematika přestává byť 
v ich očiach len abstraktnou vedou, ale 
stává sa i užitočným nástrojom na riešenie 
reálných problémov. I žiaci, ktorí patřili 
medzi odporcov matematiky, po hlbšom 
vnoření sa do problémov programovania 
dojdu k poznaniu, že to bez pomoci vědo
mostí z matematiky nejde. Pochopitelné, 
že nevzrastá iba záujem žiakov o matema
tiku, ale sa pozitivně mění aj ich orientácia 
na ďalšie vysokoškolské studium. Stalo sa 
mi už dvakrát, že 100% žiakov triedy sa 
hlásilo na odbory, kde je matematika 
súčasťou prijímacej skúšky. Ak však učitel 
pri vyučovaní matematiky ignoruje výpoč-

tovú techniku a poznatky žiakov z tejto 
oblasti, móže sa situácia zvrátiť. Žiaci sa 
utvrdia v názore, že matematika je veda 
naprosto neužitočná. 

b) Výuka predmetov programovanie 
a algoritmy pomáhá plniť matematike 
mnohé z jej výchovných i vzdělávacích 
cielov. Mimoriadne sa zdokonaluje schop
nost' žiakov presne sa vyjadřovat', precizně 
formulovat' svoje myšlienky, prehladne 
zapisovat' riešenia úloh. Okrem toho sa 
žiaci naučia mnohé nové algoritmy alebo 
si aspoň utvrdia tie, ktoré už poznajú 
z vyučovania matematiky. Navýše žiaci 
sa oboznámia i s niektorými problémami 
a metodami numerickej matematiky. (Mi
moriadne priaznivá je situácia pre mate
matiku vtedy, ak programovanie učí člo
věk, ktorý je „dušou" matematik.) Táto 
vec má však aj druhů stránku. Žiaci, ale 
i učitelia programovania očakávajú, že im 
vyučovanie matematiky i učitel matema
tiky poskytnu tiež pomoc. (Aby sa nestá
valo, že pri vyučovaní programovania sa 
žiaci střetnu s matematickými probléma
mi, ktoré matematika vo svojom vyučova
ní ignorovala.) Zatial však připravenost' 
učitelov matematiky, spósob spracovania 
učebných textov z matematiky i celkové 
zameranie stredoškolskej výuky matema
tiky nedostatočne beru ohlad na požiadav-
ky a možnosti výpočtovej techniky. 

Preto chcem apelovat'. Přestaňme si ne
všímat' existenciu výpočtovej techniky 
a ten fakt, že s ňou bude bezprostředné 
komunikovat' čoraz viac žiakov. Máme 
jedinečnú, ale i jednu z posledných mož
ností vyučovanie matematiky skutočne 
polytechnizovať. Zamerajme úsilie peda
gogického výskumu v matematike na rie
šenie týchto problémov, připravujme lep-
šie na tuto skutočnosť budúcich učitelov 
matematiky a přehodnoťme naše učebné 
osnovy i učebné texty z tohoto hladiska. 
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