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1. ÚVOD

1.1 Význam dějin vyučování matematice
Kdo chce poznat současnost bez znalostí o minulosti, ten současnost
nikdy nepochopí.
G. W. Leibniz
Určitou vědu známe jen tehdy, známe-li její historii.
A. Comte
Současná věda jako celek, stejně jako každé vědné odvětví, je výsledkem
dlouhodobého vývojového procesu, ve kterém se uplatňuje poznávání objektivní
reality s celou svou pozorovací, experimentální i teoretickou metodikou . . .
Výchova budoucího odborníka v jakémkoliv vědním oboru musí v sobě zahrnovat
i výchovu k poznání historické podmíněnosti současného stavu jeho vědní
oblasti, výchovu k poznání hlavních složek, ovlivňujících rozvoj jeho oboru a tím
podněcovat jeho společenskou a ideologickou aktivitu v širší oblasti než je pouhá
dokonalá znalost současného stavu jeho vědní discipliny a dobrá metodologická
připravenost pro jeho vlastní odbornou práci. [J. Folta, 1986]
V naší literatuře existují hlasy [J. Mikulčák, S. Židek 1984/85], které
svědčí o tom, že neznalost dějin vyučování matematice vede na jedné straně
k opakování dřívějších chyb a na druhé straně k výzkumům, objevujícím již
dávno praxí prověřené úspěšné postupy a metody, k nedostatečnému využívání
dobrých zkušeností, a to jak v tvorbě osnov, učebnic, metodických prací, tak
i v samotné vyučovací praxi.
A to je jeden z důvodů užitečnosti historie vyučování matematice, potřeba
samotné praxe vyučování matematice. Je žádoucí analyzovat různé matematické a metodické přístupy k jednotlivým tématům, vyzdvihnout jejich
klady, poukázat na zápory, zavrhnout vývojem překonané postupy pro poučení
budoucím. To není příliš obtížné u přístupů z minulých století. Avšak historik
by měl bedlivě sledovat, faktograﬁcky zaznamenávat a hodnotit i současnost,
protože současná etapa vyučování matematice bude zítra již historií.
Pak ovšem bude nutné hodnotit, proč došlo ke změně v obsahu a v pojetí
vyučování matematice, v čem jsou příčiny, co bylo impulzem ke změnám.
Takové změny probíhaly ovšem i v minulosti, dávné i nedávné, a zkoumání
jejich příčin je dalším poučením i pro současnost a budoucnost, takové bádání
má význam pro teorii vyučování matematice.
Poznávání vývoje vyučování matematice je i vhodnou motivací pro studenty
– budoucí učitele matematiky.
A konečně: popis a hodnocení stavu a výsledků vyučování matematice
v daných historických obdobích je součástí historie školy, a tím i součástí
kulturních dějin národa.
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1.2 Objekt, předmět a úkoly historie vyučování matematice
Objektem, který zkoumá historie vyučování matematice (a ovšem nejen
ona), je objektivně existující společenský a pedagogický jev, zvaný výchova
a vzdělávání v matematice. Jeho prvky jsou projekt výchovy a vzdělávání
(učební plány, osnovy, učebnice, metodické příručky), žák, učitel, výchovně
vzdělávací proces. Tento jev má své pedagogické okolí: patří k němu to
vyučování matematice, které předcházelo, i které bude následovat, i vyučování
v jiných vyučovacích předmětech, k nimž má vyučování matematice užší nebo
vzdálenější vztahy, a také výchovné a vzdělávací působení školy jako celku.
Výchova a vzdělávání v matematice má však vztahy i k okolí mimopedagogickému. K němu patří v prvé řadě sama matematika – věda a její aplikace,
ale také postoj společnosti k matematickému vzdělání, potřeby celoživotního
vzdělávání aj. To vše je součástí systému matematického vzdělávání.
Předmětem historie vyučování matematice je zkoumání vývoje uvedeného
systému matematického vzdělávání, všech jeho prvků, jejich vzájemných vztahů
i vztahů k pedagogickému a mimopedagogickému okolí systému.
Bádání v historii vyučování matematice zahrnuje tedy tyto oblasti:
1) Zkoumání vývoje požadavků společnosti na vzdělání v matematice, formulované jednak v oﬁciálních dokumentech (zákony, nařízení, směrnice, pokyny),
jednak v názorech pedagogických a dalších věd na výchovu a vzdělání vůbec
a v matematice zvláště, a zejména požadavky praxe na znalosti z matematiky.
Faktory, které výchovu a vzdělávání v matematice ovlivňovaly, byly především odpovědi na otázky
a) čemu matematické vzdělání v dané etapě slouží, proč je matematické
vzdělání potřebné pro jedince i pro společnost v dané etapě jejího
vývoje;
b) komu je vzdělání v matematice určeno, kterým žákům z hlediska
společenského původu, věku, předpokládaného dalšího zapojení do
života společnosti;
c) které matematické poznatky a činnosti jsou žákům předávány vzhledem
k soudobému stavu vývoje matematiky a jejích aplikací, v jakém pojetí
a systému;
d) za jakých podmínek a jakými prostředky žáci učivo zvládají.
Výchovu a vzdělávání v matematice sledujeme přitom od nejútlejšího věku
dětí až po školy vysoké a věnujeme pozornost i vzdělávání dospělých.
2) Zkoumání vývoje teorií o výchově a vzdělávání v matematice, analýza
podnětů a důvodů vzniku a změn teorií s cílem nalézt zákonitosti, které
je potřeba respektovat při vytváření nových teorií. S tím souvisí stanovení
hlavních etap vývoje vzdělávání v matematice, tj. takových období, ve kterých
se kriticky hodnotily dosavadní a realizovaly nové teorie.
Při hledání etap vývoje se prolínají nejrůznější hlediska. Uplatňují se názory historických společenských formací na výchovu a vzdělávání, na potřebu
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matematiky zejména v hospodářské sféře; projevují se v nich podmínky
vzdělávání (ústní předávání poznatků, šíření myšlenek pomocí rukopisů či
pomocí tištěných knih, rozšiřování sítě škol a povinné školní docházky); výrazný
vliv mají nové teorie v samotné matematice a zejména v jejích aplikacích;
nezanedbatelný není ani vývoj pedagogických názorů (výchova a vzdělávání
jako empirické umění, vystřídané teoretickými úvahami o výchově a vzdělávání
a nakonec experimentálním zkoumáním jejich zákonitostí).
Je tedy zřejmé, že ke stanovení etap je nutné uvažovat celou řadu charakteristik, které se však časově překrývají, nenastávají současně; v určitém období
doznívají starší zřetele a začínají se objevovat zřetele nové.
3) Zkoumání vývoje dokumentů, které přímo ovlivňovaly nebo dokonce normovaly vzdělávání v matematice; patří k nim učební plány a osnovy, učebnice,
metodické příručky pro učitele i další literatura pro učitele a žáky.
S tím souvisí i vypracování přehledu forem, metod a postupů při výkladu
jednotlivých matematických poznatků s jejich kritickým hodnocením z hlediska
historických podmínek té které etapy vývoje.
Kritický rozbor důvodů, pro které byly tyto formy, metody a postupy
zavedeny a opět třeba opuštěny, spolu s poznáním jejich kladů a nedostatků, by
měl příznivě ovlivnit tvorbu nových koncepcí, protože by se nemusely opakovat
staré chyby. Poznání těch jevů ve vzdělávání v matematice, které vývoj
překonal, které zastaraly a nemají proto místo v dnešní škole, i jevů, které
jsou cenné i pro dnešní školu, přispěje k účelnému formování matematického
vzdělávání dnes i v budoucnosti.
4) Zkoumání skutečného stavu výchovy a vzdělávání v matematice a výsledků
tohoto procesu; je známo, že se požadavky a jejich realizace ve školní praxi
často podstatně rozcházejí. [J. Mikulčák, 1984/85]
1.3 Dosavadní stav prací na dějinách vyučování matematice
Předkládaná práce je první prací u nás, která se systematicky zabývá historií
vyučování matematice v českých zemích. Ve starší časopisecké literatuře
existují četné články k některým dílčím etapám a jevům z pera Q. Vettera
a J. Štrause. Skripta J. Mikulčáka a kol. (1964, 1982) a J. Šedivého a kol.
(1987, 1988) obsahují dějiny vyučování matematice v obrysech, ve skriptech
J. Šedivého i s ukázkami z originálních textů.
Nejzávažnějšími materiály jsou ovšem originální prameny. Ty z nejstarších
dob jsou však obtížně přístupné, zachovaly se jen v několika málo exemplářích
v nejvýznamnějších knihovnách a archivech a půjčují se jen do studoven.
U takých dokumentů uvádíme i signatury knihoven, v nichž jsou uloženy.
Některé z nejstarších materiálů jsou přetištěny ve sbírkách starých textů, např.
A. Voigt: Acta litteraria (1775–1783), K. Wotke (1905), který cituje Codex
Austriacus nebo Monumenta Germaniae Paedagogica a v dalších pracech, na
které zvlášť odkážeme.
Řada dalších materiálů o vyučování matematice je obsažena v pracech
o vývoji naší školy, zejména v knihách V. Gabriela, J. Šafránka, T. Vorbese. Pro
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poznání školství 15. a 16. století je neocenitelným pramenem kniha Z. Wintra
Život a učení na partikulárních školách.
Nekladli jsme si ovšem za cíl napsat dějiny naší školy jako instituce,
o tom existují speciální práce uvedené v literatuře. Nicméně bylo nutné
uvést základní fakta o organizaci školství, k němuž se váže výklad o stavu
vyučování matematice. Potřebné údaje jsme však hledali přímo v pramenech,
a to nám umožnilo citovat v ukázkách takové doklady z vývoje školy, které
jsme v žádných publikovaných pracích o vývoji školy nenašli a které přitom
vyučování matematice ovlivňovaly.
Předkládaná práce ze všech uvedených pramenů a z literatury čerpá a tvoří
z nich ucelený přehled. Přitom se v jednotlivých obdobích snažíme vycházet
z výkladu o organizaci školství, pokračujeme přehledem osnov matematiky,
zabýváme se učebnicemi a metodickými příručkami i metodami práce ve
vyučování a jeho výsledky. Na závěr každého období uvádíme životopisy pracovníků, kteří se alespoň částí své činnosti zabývali vyučováním matematice,
jako např. autoři učebnic. Dalším badatelům v oblasti dějin vyučování
matematice slouží i prameny k jednotlivým obdobím, rozdělené na původní
dokumenty (zákony, osnovy, učebnice, metodické práce) a pozdější literaturu
o těchto pramenech. Na tyto dokumenty odkazujeme v textu; jsou sem však
zařazeny i dokumenty, kterých nebylo možné využít v práci samé, protože
byly nedostupné. Na závěr úvodní kapitoly jsou zařazeny práce, které zahrnují
několik období.
V literatuře citujeme názvy knih originálním pravopisem, pouze švabach
a frakturu přepisujeme latinkou. Je proto potřeba číst g jako j (v německých
jménech ovšem jako g), ij nebo j jako í, rž jako ř (Giržjk = Jiřík), ss jako š ,
cž jako č (cžeský = český), y jako j (neylepssj = nejlepší), w jako v , v jako
u (vměnij = umění), au jako ou; nie, bie, mie jako ně , bě , mě . K usnadnění
čtení přepisujeme však texty v ukázkách podle předchozích vysvětlivek.
Porovnání výsledků předkládané práce s tím, co jsme shora uvedli o úkolech
historie vyučování matematice, ukazuje, kolik úkolů kniha nesplňuje, kolik
otevřených problémů zůstává k řešení. V závěru knihy proto uvádíme náměty
k dalším, třeba jen dílčím studiím, které by podrobněji zpracovávaly jednotlivá
období, typy škol, didaktické a metodické problémy apod. Najdou-li se pokračovatelé v této práci, bude naplněn záměr práce: podnítit soustavnou práci
v dějinách vyučování matematice u nás.
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