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Matematika dnů minulých, současných i budoucích 
 

19. až 22. srpna 2019, Poděbrady  
 
 
 

(1. oznámení) 
 
 
 Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT 
v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy UK, studijní středisko Poděbrady, pořádají ve 
dnech 19. až 22. srpna 2019 v Poděbradech již XIV. 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 2500 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 nejrůznějším otázkám dávné 
i nedávné historie čisté i aplikované matematiky. Nabídne pestré 
pohledy na matematiku, její historii i aplikace ve školské výuce 
i každodenním životě. Jeho cílem je poskytnout účastníkům atrak-
tivní náměty z historie matematiky, které mohou použít pro 
zpestření výuky matematiky, pro zadávání zajímavých seminárních 
prací a projektů, které umožní ukázat krásy a důležitost matematiky 
a současně dovolí prohlubovat mezipředmětové vztahy. Přiblíženy 
budou překvapivé životní osudy a nejdůležitější matematické vý-

sledky několika matematiků, zajímavé a dnes již skoro zapomenuté geometrické konstrukce 
užívané v evropské i mimoevropské architektuře, zdánlivě jednoduché, avšak matematiky 



zatím nevyřešené problémy, tradiční i netradiční souvislosti matematiky a hudby a inspi-
rativní pohledy do problematiky šifrování, kódování, čárového kódu a konstrukce čísel 
bankovních účtů. 
  
 Pozornost bude také věnována otázkám 
spojeným s vývojem výuky matematiky, a to 
zejména často opomíjených a u studentů nepří-
liš oblíbených oblastí matematiky, jako je prav-
děpodobnost, kombinatorika a finanční ma-
tematika. Připomenuty budou zajímavé úlohy ze 
starších českých učebnic, které mohou poskyt-
nout motivaci, zásobu neotřelých a netradičních 
příkladů i nové pohledy na výuku výše uvede-
ných partií matematiky.  
 
 Jsme přesvědčeni, že pohledy do historie matematiky stále přinášejí mnoho zají-
mavého a podnětného. Mohou být využity při výuce matematiky 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 knihy Matematika ve staré Indii (I. Sýkorová), která analy-
zuje vývoj indické matematiky od jejích prvních krůčků až do 15. století, Matematika ve 
středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance (M. Bečvářová a kol.), která pojednává 
o vývoji matematického myšlení a vzdělávání ve středověké Evropě (jedná se o rozšířené 
a doplněné texty přednášek, které zazněly na XIII. semináři v roce 2017), a Josef Úlehla 
(1852–1933) (L. Vízek), která přibližuje životní osudy a dílo téměř zapomenutého českého 
pedagoga a učitele matematiky. Účastníci rovněž získají některé starší svazky edice Dějiny 
matematiky. Čekají na ně i další zajímavá překvapení. 
 
 Přednášky předběžně přislíbili: Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, David Brebera, 
Zdeněk Halas, Magdalena Hykšová, Dalibor Martišek, Martin Melcer, Miroslava Otavová, 
Antonín Slavík, Pavel Svoboda a Irena Sýkorová. 

 
Účastníky čeká poměrně bohatý doprovodný program (např. komentovaná procházka 

po Poděbradech, společenský večer, dražba literatury). 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 2019 elektronicky na adresu 

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

 Na Vaši účast se těší   
 
 

M. Bečvářová a M. Melcer 


