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Úvod: 

 Využití software Wolfram Mathematica na SŠ: 

Mathematica  je jedním z předních světových systémů pro provádění 

numerických i symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Díky velmi 

snadné manipulaci s grafickými objekty může sloužit jako názorná 

pomůcka pro výuku nejen matematiky, ale i dalších exaktních 

a technických předmětů jako např. fyzika, strojírenství, ekonomika, 

informatika či chemie  na všech stupních a typech škol. 

Mathematica je počítačový program široce používaný ve vědeckých, 

technických a matematických kruzích. Program byl původně 

vytvořen Stephenem Wolframem a následně vyvíjen týmem 

matematiků  a programátorů, který vytvořil a vede. Je prodáván 

firmou Wolfram Research se sídlem v Champaign, Illinois, USA. V 

programu Mathematica je použit programovací jazyk Wolfram. 

Software Mathematica je přítomen téměř na všech univerzitách a 

vysokých školách v České a Slovenské republice (Strojní fakulta 

v Plzni a v Praze). Studenti proto uplatní získané zkušenosti 

s používáním software i při dalším studiu a dále v komerční sféře 

(Parní turbíny – Doosan Škoda Power, Škoda Transportation 

v Plzni). Software Mathematica je prezentován na celostátních 

konferencích a seminářích s názvem Konference - využití 

software Mathematica na SŠ. Zájemci jsou seznámeni s nejnovějšími 

poznatky z praxe od pedagogů a studentů ze SŠ a VŠ, kteří již mají 

s užíváním software bohaté zkušenosti. Z těchto konferencí jsou 

k dispozici zajímavé přednášky a prezentace. 
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Fotodokumentace: 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Výpočet řemenové převodovky  

v programu Wolfram Mathematica 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Závěr: 

Pan Václav Žák, jednatel firmy Elkan, která má u nás exklusivitu pro 

tento program, nás osobně pozval na mezinárodní konferenci, která se 

koná v Oxfordu. Oxfordská univerzita je jedna z nejstarších na světě 

a je považována za jednu z nejprestižnějších univerzit.    
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