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Abstrakt:  
V příspěvku jsou uvedeny dvě ukázky využití systému Maple, v bakalářské a diplomové 
práci, při analýze výkonnosti firmy; je zmíněna aktuální verze systému Maple 12.   
 

1  Úvod 
Užívání prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT) výrazně 
determinuje současnou mladou generaci. Proto významnou součástí společenského 
vývoje je výchova, modernizace vzdělávacího procesu, akceptace nových trendů. V 
technické a ekonomické praxi je kladen důraz na schopnost absolventů modelovat, 
analyzovat a sofistikovaně řešit technické a ekonomické úlohy při využití prostředků 
ICT. Kromě vybavení kvalitními vědomostmi by měla škola u posluchačů přirozeně 
pěstovat návyky pro racionální nasazování těchto prostředků. Počítačový systém Maple, 
zejména jeho poslední verze, je vhodným jak pro výuku, tak výzkum i v praxi. Jeho 
užití v závěrečných bakalářských a diplomových pracích je tak dobrou zkušeností 
budoucích absolventů pro jejich další profesní vývoj. 

Nežádoucím trendem současnosti ve vzdělávání je určitá nepřízeň disciplín, které 
„zavánějí“ matematikou. Na jedné straně široké nasazování rychle se vyvíjejících 
prostředků ICT může napomoci tuto skutečnost eliminovat, na druhé straně však 
přehnané a pasivní přijímání algoritmizovaných problémů může přispívat k mechanizaci 
úkonů na úkor aktivního logického myšlení, podpory přirozeného odhadu, kontroly i 
intuice. 

Výuka matematických disciplín na Fakultě podnikatelské Vysokého učení 
technického v Brně (FP VUT v Brně) je orientována především pro aplikační účely 
matematických věd v ekonomických oborech. Je vyvíjena snaha komplexně nahlížet 
na tyto disciplíny, a tím vytvářet prostor vzájemné návaznosti vyučovaných metod a 
užívaných prostředků (Chvátalová 2007). V bakalářském studijním programu jde 
především o základní kurz matematiky; matematický seminář, statistické metody, 
základy diskrétní matematiky, základy výpočetních metod. V magisterském 
studijním programu pak jde zejména o předmět ekonometrie2 (ekonometrické modely 
poptávky a nabídky, produkční funkce, příjmu, nákladů, zisku, spotřeby a úspor, 
pružnosti poptávky a pružnosti nabídky, modely národní ekonomiky, optimalizace) a od 
tohoto akademického roku předmět ekonomické modelování v Maple, obdobný 
ekonometrii, avšak založený na počítačové podpoře. Ekonomické profilové disciplíny 
vyučované na fakultě dávají dostatečné možnosti pro výběr témat a zpracování 
závěrečných prací v bakalářském i magisterském stupni studia. V posledních letech je 
však skutečností, že při výběru tématu i vedoucího závěrečné práce se někteří studenti 
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rozhodují pro řešení ekonomických problémů konkrétního podniku využitím právě 
matematických metod a vhodného počítačového systému. Jde většinou o studenty 
samostatně logicky uvažující, kreativní, s nápady, mající kladný vztah k matematice. 
Není zanedbatelným faktem, že tato tendence je podmíněna možností využívat 
vhodného počítačového prostředí a efektivně nakládat s časem. 

            
2 Systém Maple  
Počítačový systém Maple, produkt kanadské společnosti Maplesoft  
(http://www.maplesoft.com) ve svém třicetiletém vývoji prošel etapami zohledňující různé 
vědecké metody a cíle využití. Práce v něm je založena na standardním grafickém 
rozhraní a pracovních  zápisnících a dokumentech. Jeho stále aktualizované verze 
reagují na iniciativní podněty praxe, vědy i vzdělání v různých vědních oborech, pro 
různé cílové skupiny jeho uživatelů. Současná verze Maple 12 (k dispozici od května 
2008) je nástroj pro kvantifikaci, modelování, vizualizaci a simulaci. Má zdokonalený  
výpočtový základ zahrnující většinu matematických disciplín. Umožňuje jak výpočty, 
tak sofistikované zpracování technických výzkumů, algoritmizaci problémů a je otevřen 
mnoha aktivitám souvisejících se vzdělávacím procesem. Pracovní prostředí systému 
Maple 12 je stále pohodlnější, komunikace se systémem není obtížná ani pro začínající 
uživatele. Kontextové menu, obslužné palety, klikací kalkulus, grafické výstupy a 
mnoho předdefinovaných a interaktivních prostředků (nástroje - tools, instruktoři - 
tutors, řešené úlohy - tasks aj.), elektronické slovníky, průvodci i manuály, spolu 
s možnostmi dokumentace, anotace i prezentace řešené problematiky vytvářejí přívětivé  
komplexní uživatelské prostředí. Verze Maple 12 reflektuje řadu žádaných a moderních 
inženýrských metod při vývoji i výzkumu. Například zařazeny jsou komponenty pro 
sledování vlivu parametrů na výpočet (Exploration Assistant), dynamické systémy pro 
analýzu a grafickou vizualizaci lineárních časových úloh (Dynamic Systems), je 
rozšířena knihovna o další možnosti transformace diskrétních veličin (Discrete 
Transforms), je přidána komponenta pro přímé propojení s počítačově podporovanými 
systémy (CAD Connectivity) a zkvalitněný převod existujícího kódu MATLAB do 
kódu Maple (MATLAB to Maple Code Translation). Výraznou a živě diskutovanou 
inovací verze Maple 12 jsou nové možnosti pro simulaci samostatným produktem 
(MapleSim), které ocení zejména profesionálové inženýrské praxe. Jde o efektní 
konstrukce funkčních systémů pomocí nejrůznějších předdefinovaných simulačních 
bloků a jednotek  (Hřebíček\Chvátalová 2008). 
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Obr. 1: Vybrané novinky verze Maple 12 
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3  Dvě ukázky využití Maple v bakalářské a diplomové práci 
   Následné ukázky závěrečných prací se vztahují k finanční analýze výkonnosti 
konkrétního podniku a jsou založeny na zpracování užitím počítačového systému 
Maple. K jeho nasazení oba autory pobídla skutečnost, že  FP VUT v Brně disponuje 
tímto systémem a zcela jistě i fakt, že systém Maple se těší oblibě nejen ve světě, ale i 
na řadě českých univerzit, škol i pracovišť. Jeho uživatelé spolu komunikují, zejména 
ve studentské obci zkušenosti a dobré rady se šíří rychle. Což je dobře. Komunikace je 
podporována totiž i samotnou společností Maplesoft například prostřednictvím  
aplikačního centra Maplesoft  (http://www.maplesoft.com/applications/).  

   V roce 1993 byl založen v Brně i Český klub uživatelů systému Maple - Czech 
Maple User Group (CzMUG, http://www.maplesoft.cz), který vytváří rámec pro české 
uživatele Maple, organizuje workshopy a kurzy pro výměnu zkušeností, informuje o 
novinkách a akcích vztahujících se k užívání Maple, prezentuje dovednosti a zkušenosti 
českých uživatelů Maple na mezinárodních konferencích, zastupuje české uživatele 
přímým kontaktem se společností Maplesoft účastí na fórech jí pořádaných. 
Významnou předností je jeho podpora tvůrčích aktivit a vývoje elektronických i 
fyzických publikací s aplikacemi Maple jak pro výuku, tak pro praxi v českém 
jazyce. Výhodou je i jeho rozsáhlý aktuální a systematický servis uživatelům Maple 
v České republice. Existují individuální internetové stránky, na nichž čeští odborníci 
prezentují své výsledky, procedury řešící určité odborné problémy v Maple, hodnotí své 
zkušenosti s aplikacemi a užíváním Maple. Někteří čeští experti participují i na vývoji 
Maple, a přispívají tak k řadě jeho zdokonalení (společností Maplesoft podporované 
programy Maple Connect Premier a Maple Connect využívají zpětné vazby uživatelů, 
jejich otázek či komentářů) (Chvátalová 2007).   
  
   3.1  Analýza prosperity firmy 

Cílem bakalářské práce „Analýza prosperity firmy Tenza, a.s. užitím systému Maple“ 
(Vecheta 2008) bylo posoudit skutečný současný finanční stav společnosti Tenza, a.s., 
potažmo její prosperitu. Finanční analýza byla realizována matematickým modelováním 
v prostředí Maple. Autor práce nejprve vymezil teoretické zázemí zamýšlené finanční 
analýzy, zdroje dat pro její zpracování a návrh metod včetně krátké prezentace Maple. 
Dále představil firmu, konkrétní dílčí části zpracování finanční analýzy, tj. analýzu 
absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza), analýzu poměrových 
ukazatelů (ukazatele zadluženosti, likvidity, aktivity, rentability) a analýzu soustav 
ukazatelů (bonitní a bankrotní modely) a výsledné rozbory získaných dat. Nakonec 
souhrnně hodnotil získané výsledky, identifikoval prosperitu firmy a doporučil návrhy 
pro další zvyšování výkonnosti firmy. 

   V části samostatného zpracování a kvantifikace údajů při komunikaci s počítačovým 
systémem autor prokázal velký smysl pro logické myšlení, neboť do primárně 
nepřehledné řady různých číselných hodnot z finančních výkazů firmy vnesl řád pro 
vyhodnocování potřebných indexů a koeficientů jak individuálního, tak souhrnného, 
absolutního i poměrového charakteru, a to v časové posloupnosti. Pracovní prostředí 
systému Maple pro své účely velmi samostatně zvládl obsloužit, což potvrzuje důležitou 
vlastnost systému Maple, totiž dosažitelnou obslužnost i pro začínající uživatele a 
podporu aktivního myšlení a samostatnosti jeho uživatelů. Autor postupoval 
přehledně a  srozumitelně při matematickém modelování ukazatelů a jejich grafických 
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prezentacích. Tím, že jej zajímal ekonomický výklad získaných výsledků, což je 
podstatou nasazování kvantitativních metod v ekonomii, velmi uvážlivě korigoval celý 
výpočtový proces a smysluplně navrhoval formu i obsah výstupů. Dokonce jej práce v 
Maple postupně inspirovala pro další možnosti finančních analýz prospěšných pro firmu 
v budoucnu, o nichž předtím neuvažoval. Rozšiřoval tak ze své vůle teoretické 
vědomosti matematických disciplín pro aplikaci v praxi.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Vybrané výstupy práce vypočítané a modelované v Maple 

 

   Uvedené výstupy pak poskytují pohodlné a přehledné zázemí pro finální 
ekonomickou interpretaci při manažerském rozhodování ve firmě, srovnání 
s medializovanými hodnotami apod. K získání takových přehledných výstupů z Maple 
však bylo třeba zpracovat (nejprve roztřídit, označit, definovat a spočítat, příp. vytvořit 
tabulky v Maple) řadu dílčích číselných údajů. Pro názornost přístupu autora ke 
zpracování práce v systému uveďme jako ukázku vybrané sekvence těchto postupů 
přímo ze zápisníku v pracovním  prostředí Maple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Obr. 3: Vybrané sekvence definovaných, počítaných a kreslených modelů 

ekonomických ukazatelů přímo v zápisníku Maple, na bočních lištách ukázky 
obslužných palet symbolů a barev, operátorů aj.  

  
 



   3.2  Purpurové řeky   
Autorka diplomová práce „Purpurové řeky – matematické modelování výkonnosti 
podniku“ (Popelková 2008), inspirována stejnojmenným filmem režiséra Mathieu 
Kassovitze, vytvořila zajímavou metodiku optimalizováním „řečiště purpurových řek“. 
Přistoupila k modelování výkonnosti podniku sledováním dynamiky vývoje 
ekonomických ukazatelů v čase (vyhodnocením prvních derivací, největších jejich 
přírůstků). Do ekonomických souvislostí tak vnesla jistým způsobem metriku, a tedy se 
pohybovala na poli ekonometrie.  

   Horizontálně modelovala vybrané ekonomické ukazatele. Současně zachytila vnitřní a 
vnější podmínky podniku v rámci strategické analýzy a v jejich reflexi především 
rychlost změn vybraných ekonomických ukazatelů. Pak vertikální analýzou  mapovala 
vnější i vnitřní rámec reálných podmínek podniku v okamžicích nejvyšší nebo alespoň 
dostatečně vysoké rychlosti změn ukazatelů, tj. historickou dedukcí následně 
identifikovala příčinu pozitivního nárůstu, nakonec aplikovala minulou skutečnost na 
aktuální dění ve společnosti (podniku) s cílem navodit stejnou růstovou situaci. Přičemž 
nejdůležitějším okamžikem byla transformace starých podmínek do aktuálního času a 
prostoru zkoumaného podniku, jejich ekonomická interpretace a následná aplikace 
(Popelková 2008), (Hřebíček\Chvátalová 2008). Rozsáhlé výpočty a příslušné 
kvantitativní i grafické modely, analýzy i rozhodné kvantifikované výstupy autorka 
elegantně zpracovala užitím počítačového systému Maple. Z důvodu dodržení 
předpokládané koncepce a smyslu zpracování problematiky ve své práci přírůstky 
ekonomických ukazatelů a jejich rychlost sledovala pouze v předem 
vytypovaných okamžicích.  

   Rovněž tuto autorku průběžně vybízelo samo prostředí, pohodlná a efektivní 
dostupnost a jiné možnosti poskytované systémem Maple k dalším a dalším 
smysluplným otázkám, k jejichž odpovědím lze v systému získat patřičné odborné 
zázemí. 

Obr. 4: Ukázka ekonomického modelování ukazatele v zápisníku systému Maple 
(vlevo) a varianta optimalizovaného řečiště purpurových řek pro výslednou 
ekonomickou interpretaci a aplikaci při určení budoucí strategie (vpravo) 

 
4  Závěr 

Společnost, podnik, firma, která chce dosáhnout úspěchu, potřebuje kvalitní manažerská 
rozhodnutí. Kvalitní manažerská rozhodnutí potřebují připravené a vhodně vybavené 



manažery. Primárním úkolem vysoké školy by mělo být nejen poskytnout vědomosti, 
ale také mít zájem o uplatnění svých posluchačů v praxi, mít zájem o zaměstnatelné 
absolventy. Praxe by neměla podceňovat vědecký přístup, měla by žádat vzdělané 
myslící lidi, schopné se svými vědomostmi pragmaticky nakládat, zvyklé odpovědnosti, 
samostatnosti a kreativitě, pracovat efektivně.   

   Využívání matematických disciplín při zpracování závěrečných prací na vysoké škole 
evidentně tyto tendence podporuje. FP VUT v Brně dává široký prostor k seberealizaci 
svým posluchačům a poskytnutím řady prostředků ICT vytváří zázemí pro osvojování 
získaných vědomostí a pro pěstování vhodných návyků počítačové gramotnosti v 
budoucí praxi.      

   Obě závěrečné práce byly úspěšně obhájeny, ohodnoceny známkou A. Diplomová 
práce pak vyznamenána cenou děkana. Významným aspektem úspěchu obou prací byly 
schopnosti a dovednosti autorů, jejich serióznost v přístupu a zpracování problematiky, 
avšak důležitou úlohu přitom sehrál počítačový systém Maple. Dobrá práce je i další 
motivací pro učitele a možností inspirace pro výuku i vědu. Obě práce budou 
zohledněny při inovaci předmětu ekonometrie, neboť posluchačům mohou dobře 
předložit zejména možnost propojení teorie a praxe a důležitost volby vhodného 
počítačového systému. 

   Společnost Maplesoft dbá o korektnost svých služeb, velmi často inovuje verze 
systému, inovace jsou vyvolávány potřebami praxe. Vývoj nových produktů Maple 
podřizuje zajímavé filozofii, kdy žádá, vyslyší a akceptuje zkušenosti, názory a výzvy 
nejen samých uživatelů Maple, ale celosvětově také expertů nejrůznějších vědeckých 
disciplín a zohlední je při dalším vývoji či modifikaci svého produktu. V současnosti 
takovému přístupu podléhá například produkt pro inženýrské simulace MapleSim. 

Poznámka závěrem: Z důvodu účelnosti a rozsahu nejsou v článku uváděny odborné 
výklady konkrétních  ukazatelů, analýz, technik, konkrétních návrhů apod. 
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