
zpříjemňují život vhodným návrhem nástrojů nebo sportovního náčiní 
tak, aby je člověk co nejefektivněji využíval. Jsou to optimalizační metody, 
které dokážou při výrobě ušetřit velké množství materiálu a přitom za-
chovat stejné mechanické vlastnosti. Jsou to právě optimalizační metody, 
které umožňují efektivně simulovat účinky léků na lidský organismus.      
A takových případů využití optimalizačních metod bychom mohli jmeno-
vat celou řadu. 

Závěrem se ještě podívejme, co všechno stojí za odesláním textového 
řetězce do známého internetového vyhledávače Google. Jsou to moderní 
nástroje lineární algebry, které nám vyhledají mezi bilióny dokumentů ty, 
které nejlépe odpovídají našemu hledanému textu. Se stejnými nástroji 
se však můžeme setkat i v lékařství při analýzách tomografových snímků, 
při srovnávání otisků prstů či duhovek. A tím výčet možností těchto 
moderních nástrojů zdaleka ještě nekončí...

Katedra aplikované matematiky 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
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Při studiu teorie grafů se dozvíte nejen, jak souvisí dobré barvení grafu 
s barvením politických map ve školním atlase, ale i jak se takový teoretický 
výsledek používá při hledání závad tištěných spojů, kdy pro identifikaci 
vadného čipu stačí 4 speciálně zvolené testy místo obvyklých desítek tisíc 
testů. Součástí je i rozbor grafů, které je možno nakreslit jedním tahem, 
přičemž ukážeme, jak takové výsledky využít pro efektivní plánování tras 
kropících vozů, sněžných fréz nebo poštovních doručovatelů.

V diskrétní matematice ukážeme překvapivé využití permutací koneč-
ných množin nejen při míchání balíčků karet, ale i při prolomení šifry 
Enigma.

A konečně ve statistice se naučíte odlišit, zda jsou závěry průzkumu 
veřejného mínění určitého počtu lidí dostatečně průkazné pro formu-
lování předpovědí výsledku voleb nebo ne, a dokonce jakou míru nepřes-
nosti bychom měli při takové předpovědi očekávat. A pokud bychom měli 
zůstat u technických aplikací, pak studiem teorie pravděpodobnosti a sta-
tistiky získáte hlavní nástroje pro řešení otázek spojených s teorií spole-
hlivostí, tj. s prognózou a optimalizací bezporuchového chodu výrobků 
(strojů, zařízení, elektráren, …).

Proč diskrétní matematika, teorie grafů a statistika?

Hlavní řešitelé projektu

Obr. 4: 
se setkáváme v každodenním životě

S nejnovějšími poznatky lineární algebry a numerických metod 
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Teoretický rozbor 
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Googlu zadáme heslo a ono nám to vyhledá požadované dokumenty. 
Málokdo však ví, že za tím vším stojí řada výpočtů, simulací a algo-

ritmů, které řeší počítače. Abychom všechny tyto výpočty vůbec byli 
schopni na počítačích provádět, je nutné je převést do jazyka, kterými 
jsou čísla, vektory a matice. To jsou základní pojmy, kterými se zabývá 
lineární algebra. A nezůstává pouze u těchto pojmů. Řada složitých 
inženýrských výpočtů, bez kterých se například vývoj moderních auto-
mobilů neobejde, se převádí na soustavy lineárních rovnic. K tomu se 
využívá nejrozličnějších numerických metod.

Zcela běžným se v každodenním životě stává sledování numerické 
předpovědi počasí či případných krizových jevů jako jsou povodně, 
ekologické havárie apod. Tyto výpočetně velmi náročné předpovědi         
a  simulace vyžadují pokročilých numerických metod a nejmodernějších 
poznatků lineární algebry, aby je bylo možné řešit na výkonných para-
lelních počítačích. Společně s vhodnými vizualizačními nástroji pak jsou 
tyto simulace schopny poskytnout důležité informace obyvatelům a chrá-
nit tak jejich bezpečí a majetky. Celá řada modulů, které vznikají v rámci 
uvedeného projektu, pak s takovými simulacemi velmi úzce souvisí.

V našem každodenním životě však nevyužíváme pouze výsledky před-
povědí a simulací na jejichž pozadí stojí lineární algebra, analytická 
geometrie či numerické metody. Jsou to optimalizační metody, které nám 
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Proč vyučovat dnes matematiku jinak než za časů 
našich prarodičů?

Protože matematické postupy řešení úloh jsou dnes zcela jiné než         
v době, kdy se konstruoval Sputnik. 

Od té doby dochází každým rokem ke zvyšování výpočetních kapacit 
počítačů, k dramatickému zlepšování softwaru a k velkým pokrokům        
v matematickém modelování. Tím se také mění úloha jednotlivých partií 
matematiky při řešení praktických problémů. Inženýři tak nyní běžně 
využívají stále se vyvíjející komplikované softwarové produkty založené 
na matematických pojmech, se kterými se v kurzech matematiky buďto 
nesetkali vůbec nebo v nevhodné formě.

 

V rámci projektu Matematika pro inženýry 21. století připravujeme   
pro studenty VŠB-TU Ostrava a ZČU v Plzni studijní materiály, které by 
splňovaly požadavky kladené na dnešní inženýry. Chceme

zpřístupnit studentům prakticky aplikovatelné výsledky moderní 
matematiky
klást důraz na motivaci zaváděných pojmů a postupovat ve výkladu   
„od problému k řešení“
sjednotit matematické pojmy v různých, i technických, předmětech
začlenit moderní matematický aparát do vybraných inženýrských 
předmětů

Po formální stránce využíváme k tvorbě nejmodernějších technologií. 
Skripta mají jednotnou grafickou formu, jsou obohaceny animacemi, Java 
applety, interaktivní 3D grafikou, prostorovými obrázky pro 3D brýle         
a interaktivními testy pro procvičení znalostí. 

Jak tento stav zlepšit?

Je řada důležitých otázek, jejichž odpovědi jsou neviditelné pro ty, kteří 
nenajdou vhodná sklíčka ukrytá v říši matematické analýzy. Uveďme 
několik příkladů. Jaký tvar zaujme mýdlová bublina mezi rukama, které 
vytáhneme sepnuté z lázně mýdlového roztoku a roztáhneme? Po jaké 
dráze má letět pilot nadzvukového letadla, aby se zvuk kumuloval v jedi-
ném bodě (třeba v domě, kde sídlí nejlepší přítel jeho ženy)? Jak rozstříhat 
kartón papíru, aby se do následně složené krabice vešlo co nejvíce vajec? 
Jaká je (v daném čase) výchylka od rovnovážné polohy Jamese Bonda 
houpajícího se na přerostlé liáně? Existuje mocnina čísla 2 začínající cifrou 
7? Proč sepisujeme texty, z nichž se naučíte základům matematické 
analýzy?

Současný svět kolem nás je stále více a více ovlivňován počítači. Každý       
z nás bere jako samozřejmost, že sedne do auta a jede si nakoupit, že se 
podívá na předpověď počasí na následující dny, že si zakoupí léky a ty mu 
pomohou od bolesti, nachlazení apod. A když něco nevíme, tak si do 
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Tyto výukové moduly pokrývají oblasti matematické analýzy, lineární 
algebry, numerických metod, metod optimalizace, diskrétní matematiky, 
teorie grafů, statistiky a vybraných odborných kurzů. 

Všechny materiály budou na konci roku 2011 volně k dispozici              
na webových stránkách projektu: http://mi21.vsb.cz 

Na tvorbě 40 nových výukových modulů (skript) 
spolupracují odborníci z následujících pracovišť:

Proč matematická analýza?

Proč lineární algebra, numerické metody a metody 
optimalizace?
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Obr. 2: 
se neobejde bez pokročilých 
vizualizačních nástrojů
 

Moderní výuka matematiky 

Obr. 1: 
se používají např. ve strojírenství, 
elektrotechnice či stavebnictví

Současné matematické metody 

Obr. 3: 
výrobků a procesů  

Statistické metody lze využít k porovnání kvality 
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