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Matematika v první polovině 19. století  
nejen v našich zemích 

 
16. až 19. srpna 2021, Poděbrady  

 
 

(1. oznámení) 
 

 
 Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze 
a Ústav jazykové a odborné přípravy UK, studijní středisko Poděbrady, pořádají ve dnech 
16. až 19. srpna 2021 v Poděbradech již XV. seminář z historie matematiky pro vyučující na 
středních školách. 

 
Seminář se bude konat v přednáškových učebnách studijního 

střediska v budově zámku (Jiřího náměstí 1/I, 290 36 Poděbrady). 
Účastníci budou ubytováni na studentských kolejích (Jana Opletala 77, 
290 01 Poděbrady), které jsou vzdáleny asi 7 minut chůze od zámku. 
Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím; případná přání 
týkající se spolubydlících sdělte na přihlášce nebo při registraci.  

 
Poděbrady jsou dobře dostupné. Autobusové, resp. vlakové 

nádraží se nachází asi 10 minut pěšky od zámku (příjemná procházka 
přes lázeňskou kolonádu), resp. asi 10 minut od studentských kolejí. 
Auta mohou parkovat u budovy kolejí. 

 
Předběžné náklady: vložné 2100 Kč (pronájem sálu, seminární materiály) a nocležné 

290 Kč za jedno lůžko a noc. Veškeré poplatky budou hrazeny při registraci. Vzhledem 
k tomu, že v Poděbradech je dostatek kvalitních restaurací, kaváren a cukráren, nebude 
společné stravování zajišťováno. 
 
Zaměření akce: 
 

Letošní seminář bude věnován otázkám historie 
matematiky a vyučování matematice v první polovině 19. sto-
letí. Nabídne pestré pohledy na vlastní vývoj matematiky a na 
proměny vyučování matematice zejména v českých zemích. 
Opomenuty nebudou ani souvislosti matematiky a vybraných 
přírodních věd. Cílem semináře je poskytnout poučení o vývoji 
matematiky a matematického vzdělávání v naší zemi, náměty 
z historie matematiky, které mohou účastníci použít pro 
zpestření výuky matematiky, pro zadávání zajímavých semi-
nárních prací a projektů, které umožní ukázat krásy a důležitost matematiky a současně dovolí 



prohlubovat mezipředmětové vztahy. Přiblíženy budou překvapivé životní osudy a nejdů-
ležitější matematické výsledky několika našich matematiků, vliv premonstrátského řádu 
a národního obrození na rozvoj výuky matematiky a přírodních věd v našem jazyce, ale 
i vývoj několika matematických disciplín (algebra, matematická analýza, neeukleidovská 
geometrie, astronomie, fyzika). Připomenuty budou zajímavé úlohy ze starších českých 
učebnic, které mohou poskytnout motivaci, zásobu neotřelých a netradičních příkladů i nové 
pohledy na výuku.  

 
Zcela nově zařadíme odpoledne, na němž 

mohou vystoupit učitelé středních a základních 
škol. Mohou kolegům ukázat, jak využívají histo-
rii matematiky ve svých vlastních hodinách, jak 
inspirují své žáky, čím je historie matematiky 
zaujala apod. 
 
 Jsme přesvědčeni, že pohledy do historie 
matematiky přinášejí mnoho zajímavého a pod-
nětného. Mohou 
být využity při 
výuce matema-

tiky i ve výběrových seminářích nejen pro zpestření látky, 
ale i pro budování přirozeného vnímání mezioborových 
souvislostí a pro rozšiřování obzorů. Široký rozhled, pestré 
vzdělání a bohaté zájmy přirozeným způsobem posilují 
v očích žáků autoritu učitele. 
 
 Účastníci semináře obdrží nejnovější svazky edice Dějiny matematiky, další zajíma-
vou literaturu a materiály. Čekají na ně i neobvyklá překvapení v doprovodném programu. 
 
 
 Přednášky předběžně přislíbili: Vojtech Bálint, Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, 
Helena Čížková, Zdeněk Halas, Magdalena Hykšová, Martin Melcer, Miroslava Otavová, 
Silvana Nerudová, Nikola Pajerová, Antonín Slavík, Irena Sýkorová, Martin Šolc, Petr Vach, 
Jiří Veselý. 

 
Po ukončení semináře obdrží účastníci osvědčení o účasti na semináři.  
 
Aktuální informace lze nalézt na adrese 
 

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html 
 
Přihlášku je možno posílat do 30. června 2021 elektronicky na emailovou adresu 

martin.melcer@ujop.cuni.cz nebo poštou na adresu RNDr. Martin Melcer, Ph.D. , 
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, studijní středisko Poděbrady, Jiřího 
náměstí 1, Poděbrady, 290 01. 
 

 Na Vaši účast se těší   
 
 

M. Bečvářová, J. Bečvář a M. Melcer 


