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Milé kolegyne, milí kolegovia. 

 

Siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky sme po dvoch rokoch 
online a hybridnej formy organizovali konečne plne prezenčnou formou. Podľa reakcii 
účastníkov počas prestávok možno konštatovať, že sme to všetci s nadšením uvítali. 
Zvítania po dlhšom čase, spoznanie sa s ďalšími, novými ľuďmi, diskusie aj mimo 
prezentačný priestor boli tento rok viditeľnejšie. Aj keď siedmy ročník bol organizovaný 
mimo priestorov FMFI UK, atmosféra konferencie bola rovnako prívetivá, priateľská, 
pokojná, podnetná a priniesla priehrštia prínosných príspevkov a reakcií na ne. Teší nás, 
že každý rok pribudnú nové tváre na našej konferencii a dúfame, že sa s radosťou vrátia aj 
na ďalšie pripravované ročníky, či už s príspevkom, alebo bez neho.  

V mene programového a organizačného výboru ďakujem aj študentkám 
a doktorandom, ktorí pomáhali s organizáciou konferencie a prispeli tak k jej hladkému 
priebehu. Aj pri organizovaní siedmeho ročníka nám pomohol projekt KEGA 014UK-
4/2020, bez ktorého by technické zabezpečenie konferencie nebolo možné. Tiež ďakujem 
kolegom z oddelenia propagácie fakulty za obrazovú dokumentáciu a videozáznamov 
z vybraných príspevkov. Tie si budete môcť postupne pozrieť na našom FMFI YouTube 
kanáli. 

So želaním úspešného školského roka a veľa dobrých nápadov 

  

 za programový a organizačný výbor želá 

 Mária Slavíčková 
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PREDNÁŠKA 1: IKT PRI EUKLIDOVCKÝCH KONŠTRUKCIÁCH V MODELI 
POINCARÉ DISC 

PAVOL HANZEL 

V príspevku sa zaoberáme axiomatickým systémom rovinnej geometrie, ktorý bol 
navrhnutý Euklidom a neskôr upravený Hilbertom. Ťažiskom práce je model Poincaré Disc 
neeuklidovskej roviny. Navrhnuté sú nástroje v programe GeoGebra pre Poincaré Disc - 
hPriamka a hKružnica a z nich ďalšie špecificky odvodené nástroje. Riešené sú základné 
euklidovské konštrukcie v modeli Poincaré Disc.  

Materiály z prednášky sú voľne dostupné pre všetkých záujemcov v kurze dostupnom 
na: https://lms.umb.sk/mod/book/view.php?id=162485&chapterid=4717  

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. 
Fakulta prírodných vied 
Univerzita Mateja Bela 
Tajovského 40 
SK - 974 01 Banská Bystrica 
e-mail: Pavol.Hanzel@umb.sk 
 
 
 

 

PREDNÁŠKA 2: KOMIKSY A DIDAKTIKA MATEMATIKY 

LIBUŠE SAMKOVÁ 

 V této přednášce si představíme možnosti využití komiksových obrázků ve výuce 
matematiky a v profesní přípravě učitelů. Zaměříme se na obrázky znázorňující výukové 
situace a situace související s probíraným učivem. Ve vztahu k výuce matematiky si 
ukážeme, jaké principy stojí za komiksem jako motivačním prvkem ve výuce a jaké za 
komiksem jako nástrojem pro zkoumání, budování a rozvoj konceptuálních znalostí žáků. 
Ve vztahu k profesní přípravě učitelů se zaměříme na potenciál komiksu pro diagnostiku a 
rozvoj znalostí obsahu a didaktických znalostí obsahu budoucích učitelů. Zmíníme také 
argumentaci a formativní hodnocení. 

doc. PaedDr. Libuše Samková, PhD. 
Pedagogická fakulta 
Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach 
Jeronýmova 10 
CZ - 371 15 České Budějovice 
e-mail: lsamkova@pf.jcu.cz 

  

https://lms.umb.sk/mod/book/view.php?id=162485&chapterid=4717
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PANELOVÁ DISKUSIA: FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

JOZEF HVORECKÝ, JAROMÍR MIKULEC, MONIKA REITEROVÁ, PETER SAMUEL TÓTH 

 

Panelová diskusia na aktuálnu tému moderovaná doc. Kubáčkom z Katedry 
matematickej analýzy a numerickej matematiky na Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave, býva každoročne zaraďovaná do 
programu v dopoludnie druhého dňa konferencie. Výnimkou bol len piaty ročník, keď 
konferencia bola organizovaná plne online formou.  

Pozvaní panelisti do tohoročnej diskusie boli: 

• prof. RNDr. Jozef Hvorecký, CSc., Ostravská univerzita v Ostrave, Česká 
republika 

• Mgr. Jaromír Mikulec 

• PaedDr. Monika Reiterová, PhD., Základná škola s materskou školou, Riazanská 
75, Bratislava  

• Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD., ZŠ Na Pántoch 9,  Bratislava 
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AKO P-MAT PRACUJE S NADANOU MLÁDEŽOU 

MICHAL ANDERLE, KATARÍNA MARČEKOVÁ 

ABSTRAKT. Už viac ako 25 rokov rozvíjame v rámci organizácie P-MAT mladé talenty v 
matematike a fyzike. Dosahujeme to pomocou rôznych súťaží, táborov, odborných 
prednášok, ale aj zážitkových hier. Identifikovali sme päť opakujúcich sa princípov, ktoré 
využívame na zvýšenie motivácie žiakov a ich rozvoj po odbornej ale aj osobnostnej stránke. 
V tomto článku vám ich predstavíme v kontexte aktivít P-MATu a poskytneme inšpirácie k 
tomu, ako by sa dali využiť aj počas vyučovania. 

Úvod 

V neziskovej organizácii P-MAT 1  sa venujeme neformálnemu vzdelávaniu žiakov 
druhého stupňa základných škôl v matematike a fyzike. Toto vzdelávanie prebieha okrem 
iného aj formou týždenných sústredení, na ktorých sa strieda odborný a zážitkový 
program. V rámci prípravy sa potýkame s mnohými problémami: ako žiakov zaujať; ako im 
ukázať krásu matematiky a prebudiť v nich radosť z objavovania; ako sa vysporiadať s 
rôzne športovo nadanými tímami počas pohybovej hry; ako rozvinúť žiakov nielen po 
odbornej, ale aj osobnostnej stránke… 

Autori tohto článku majú dlhoročné skúsenosti s organizovaním takýchto táborov a 
aktivít, pričom v nemalej miere čerpajú aj zo skúseností predávaných v organizácii P-MAT 
počas jej viac ako 25 ročného pôsobenia. 

Spoločne sme identifikovali päť princípov, ktoré využívame pri príprave súťaží, 
odborného programu či zážitkových aktivít. V tomto článku vám ich postupne predstavíme. 
Uvedieme, v akom kontexte ich využívame a pridáme aj niekoľko nápadov na ich možné 
zapojenie v rámci výučby v triede. Sme presvedčení, že mnohé z týchto princípov učitelia 
vedome či intuitívne využívajú, myslíme si však, že takéto zdieľanie skúsenosti je prínosné 
a veríme, že k tomu prispeje aj náš článok. 

Nezisková organizácia P-MAT 

P-MAT je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1997 a pôsobí v oblasti 
neformálneho vzdelávania a popularizácie vedy. Jej chod zabezpečujú primárne 
dobrovoľníci, prevažne študenti stredných a vysokých škôl. 

Jej cieľom je budovanie komunity mladých ľudí s priestorom na osobnostný rast  
a sebarealizáciu. Prostredníctvom matematiky, fyziky, hier a netradičných zážitkov vytvára 
dostupné, priateľské a podnetné prostredie pre zvedavé deti, a tak rozvíja ich logické  
a kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, sociálne zručnosti a morálne cítenie. 

V priebehu roka organizuje veľké množstvo aktivít, do ktorých sa dokopy zapoja tisíce 
žiakov. Nosnými aktivitami sú najmä matematický seminár Pikomat a fyzikálny seminár 
Pikofyz. 

Súťaž Pikomat (a identicky aj Pikofyz) prebieha počas celého roka a je rozdelená na 
dve časti – zimný a letný polrok. V každej časti sú postupne zverejnené tri sady siedmych 
úloh, na ktorých riešenie majú žiaci základných škôl zhruba mesiac času. Vyriešené úlohy 
následne odovzdávajú vo forme popisu, do ktorého okrem výsledku zahŕňajú aj postup 
riešenia. Tieto riešenia sú im následne obodované, pričom je možné získať aj čiastočné 
body za neúplné riešenia, a ku každému je napísaný krátky komentár vyzdvihujúci 
pozitívne stránky a vysvetľujúci chyby, ktorých sa žiaci dopustili. 

 
1  https://www.p-mat.sk/ 
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Na záver každej časti, teda dvakrát do roka, je pre najlepších riešiteľov organizovaný 
týždenný tábor – sústredenie. Na sústredení majú žiaci príležitosť spoznať sa navzájom  
a budovať tak priateľstvá, okrem toho je však pre nich organizátormi pripravený odborný aj 
zážitkový program. Ten má formu prednášok, hier a rôznych aktivít. 

Vzájomné  vysvetľovanie 

Prvý princíp sme nazvali vzájomné vysvetľovanie. Rozumieme pod ním proces,  
v ktorom si žiaci navzájom odovzdávajú vedomosti, a učiteľ (v našom prípade organizátor) 
do tohto procesu priamo nezasahuje, ale slúži len ako koordinátor. 

Pod odovzdávanou vedomosťou sa dá predstaviť naozaj čokoľvek – preberaná látka, 
novoobjavený postup riešenia či výsledok úlohy. 

Na sústredeniach využívame tento princíp veľmi často. Samotné “prednášky”, ktoré 
tvoria jadro odborného programu sú vedené práve týmto spôsobom. Účastníci spolu  
s organizátorom riešia  úlohy či spoluobjavujú nejakú tému z matematiky a svoje riešenia, 
či objavy si navzájom prezentujú. Organizátor slúži najmä na kontrolu, doplnenie  
a usmernenie diskusie. Navyše, naši organizátori sú často stredoškoláci, ktorí sami 
nemajú žiadne pedagogické vzdelanie. Aj pre nich je vedenie prednášky formou 
vzájomného vysvetľovania. 

Medzi ďalšie príklady patrí hra, v ktorej tímy účastníkov počítajú zadanú sadu úloh. 
Riešenie tímu však neprezentuje ten, čo úlohu vypočítal, ale náhodný účastník, ktorého si 
organizátori vyberú. To núti účastníkov v tíme komunikovať a vysvetľovať si vzájomne 
riešenia úloh, aby bol každý z nich pripravený v prípade, že bude vybraný. 

Tento princíp má podľa nás mnohé výhody. Vedie k hlbšiemu porozumeniu látky, 
keďže práve pri vysvetľovaní sú žiaci nútení naozaj sformulovať svoje myšlienky do 
presnej a zrozumiteľnej formy. A napríklad pri príprave prednášok si musia danú látku 
naštudovať do väčších detailov a rozumieť aj predtým skrytým súvislostiam. 

Okrem toho, nám tento prístup umožňuje pracovať s rôznorodou skupinou žiakov. 
Šikovnejší žiaci pomáhajú tým, ktorí potrebujú viac času a sami sa tým zlepšujú. Toto 
navyše utužuje kolektív a zapája do procesu výučby všetkých žiakov. 

V neposlednom rade, žiaci vedia medzi sebou používať jazyk a prirovnania, ktoré sú 
im blízke a zrozumiteľné, čo vedie k lepšiemu a rýchlejšiemu porozumeniu. 

Počas vyučovacích hodín je takisto možné zapojenie tohto princípu. Najjednoduchšou 
alternatívou je nechať žiakov, aby prezentovali riešenia úloh, ktoré sa na hodinách riešia. 
Takisto, akákoľvek skupinová práca vedie prirodzene k odovzdávaniu vedomostí medzi 
žiakmi a navyše buduje spolupatričnosť a chuť pomáhať si. Skupinovú prácu je možné 
zaradiť napríklad aj pri prepočítavaní úloh, podobne ako ju využívame my na 
sústredeniach. Žiaci dostanú sadu úloh na prepočítanie, pričom správne výsledky bude 
vždy prezentovať iný, učiteľom vybraný žiak. 

K dispozícii sú však aj nevšednejšie formy. Žiaci môžu dostať za úlohu pripraviť si  
a následne odprezentovať prezentáciu na zadanú tému. Alebo si navzájom opraviť 
domáce úlohy. Poprípade starší žiaci, môžu pripraviť výklad učiva mladším. To vie byť 
veľmi vhodné keď si so staršími žiakmi chceme zopakovať učivo, ktoré už niekedy 
preberali. 

 

Úlohy pre tím 

Pri práci s heterogénnou skupinou účastníkov často využívame úlohy, ktoré nie sú 
zvládnuteľné len nadpriemerne šikovným jednotlivcom, ale vyžadujú zapojenie celého 
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tímu. Eliminujeme tak možnosť, že sa zapojí len účastník, ktorý je v danom type úlohy 
najzdatnejší a vynucujeme aktivitu všetkých členov, čím nielenže zabraňujeme pasivite 
niektorých jednotlivcov, ale aj posilňujeme tímového ducha danej skupiny. 

S rôznorodosťou skupiny sa na našich akciách najčastejšie stretávame pri športových 
aktivitách. Našich akcií sa zúčastňujú aj veľmi pohybovo nadaní žiaci, ktorí sa pravidelne 
venujú športom, ale aj žiaci, ktorým športové aktivity nejdú, nemajú ich radi a dokonca  
z nich môžu mať až mierne traumatické zážitky. Zapojenie takýchto žiakov do pohybových 
aktivít je pre nás dôležitou výzvou, keďže sa snažíme o to, aby sa na našich akciách 
účastníci cítili prijatí a aby nepociťovali pocit vylúčenia z kolektívu. Jedným z príkladov, ako 
pohybové aktivity prispôsobujeme tomu, aby sa do nich mohli rovnocenne zapojiť účastníci 
bez ohľadu na ich pohybové nadanie je hra, ktorej hovoríme futbal na jeden dotyk. Cieľom 
tímu je streliť čo najviac gólov do súperovej brány, podobne ako v obyčajnom futbale. 
Avšak, po jedinom dotyku s loptou sa jej môže hráč znovu dotknúť až potom, ako dobehne 
na kraj ihriska. Týmto sa vzdiali z centra diania, čo spôsobí, že nie je možné, aby futbalovo 
zdatný hráč prekľučkoval celé ihrisko a strelil gól. K lopte sa tak nutne dostanú aj menej 
talentovaní hráči a klasický futbal sa transformuje na hru, ktorá vyžaduje aktívne zapojenie 
všetkých hráčov. 

Podobný princíp by sa dal implementovať aj v triede. Príkladom by mohlo byť zadanie 
konštrukčnej geometrickej úlohy dvojici žiakov, pričom rysovať by mal povolené len jeden  
z nich. Došlo by tak k zapojeniu oboch žiakov a k učeniu sa jeden od druhého. Obdobou 
tejto aktivity je aktivita na informatiku, kde dvojice žiakov spoločne riešia programátorské 
úlohy, pričom písať na počítači môže len jeden z nich. 

Aktivita využívajúca takýto princíp sa dá rozšíriť aj na celotriedny rozmer. Môžeme 
triede zadať sériu úloh s vyznačenými obťažnosťami a postaviť ich pred výzvu vyriešiť čo 
najviac z týchto úloh za daný čas (pre zvýšenie motivácie môže prípadne učiteľ tiež riešiť 
úlohy a trieda s ním súperí). Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku je potrebné zapojenie 
všetkých žiakov v triede a rozdelenie úloh tak, aby sa každý žiak venoval tomu, v čom je 
dobrý. 

Nízky prah, vysoký strop 

Myšlienkou tretieho princípu je, že úlohy a aktivity, ktoré dávame žiakom či účastníkom 
by mali byť dostatočne jednoduché, aby sa do nich vedel vedel zapojiť každý z nich (nízky 
prah), zároveň by však mali poskytovať dostatočnú výzvy pre tých najšikovnejších (vysoký 
strop). To môže znieť ako takmer nesplniteľná podmienka. Preto si najprv ukážeme, ako 
tento princíp uplatňujeme v rámci P-MATu. 

Veľmi dobrým príkladom sú samotné semináre Pikomat a Pikofyz. V nich riešitelia 
dostanú sadu niekoľkých úloh zoradených podľa obťažnosti. Našou snahou je, aby 
najľahšie z týchto úloh boli dostatočne jednoduché a vedelo ich vyriešiť čo najviac žiakov 
základných škôl. Takéto úlohy často obsahujú aj viacero podotázok, pričom na zvládnutie 
najľahšej stačí vyskúšanie niekoľkých možností. Obľúbené je tiež zapojenie interaktívneho 
prostredia, ktoré je pre žiakov lákavé a úlohy v ňom sú často jednoduchšie. 

Najťažšie úlohy v seminároch naopak vyžadujú aj vedomosti prekračujúce školské 
osnovy a na plný počet bodov ich dokáže vyriešiť len časť riešiteľov. Vysokým stropom  
v súťaži preto môže byť napríklad dosiahnutie plného počtu bodov naprieč všetkými 
úlohami. 

Tento princíp využívame aj pri zážitkových hrách organizovaných na sústredeniach. 
Kým nízkym prahom je plnenie jednoduchých aktivít, za strop sa dá považovať napríklad 
organizovanie tímu tak, aby vyriešením aktivít smerovali k nejakému väčšiemu cieľu. 

Aj v kontexte triedy je možné využiť princíp nízkeho prahu a vysokého stropu. Asi jeho 
najjednoduchšou alternatívou je pripravenie bonusových úloh, ktoré sú výzvou pre 
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šikovných žiakov, ktorí ich zvládajú riešiť samostatne. Takéto úlohy vedia okrem iného 
poskytnúť rôzne matematické súťaže, medzi ktoré patrí aj Pikomat. 

Pomerne dobrou metódou je aj postupnosť gradovaných podúloh, ktorou vedia žiaci 
prechádzať vlastným tempom primeraným ich aktuálnym schopnostiam. K tvorbe takejto 
postupnosti vie pomôcť Bloomova taxonómia, ktorá definuje šesť, postupne gradujúcich, 
úrovní vzdelávacích cieľov. 

Vysoký strop však nemusí byť nutne vedomostný. Pre žiakov môže byť výzvou 
napríklad aj vysvetľovanie spolužiakom či zapojenie kreatívneho aspektu. 

Poskytnutie širšej palety obťažnosti pomáha zapojeniu väčšieho počtu žiakov a 
udržania ich záujmu a motivácie. Zároveň je to skvelá možnosť ako žiakov ďalej rozvíjať 
po vedomostnej, ale aj osobnostnej stránke. 

Pridaná motivácia 

Pridanou motiváciou nazývame situáciu, v ktorej vykonávanie nejakej rozvíjajúcej 
aktivity motivujeme “odmenou”, ktorá je pre žiakov nie len atraktívna, ale je aj sama o sebe 
rozvíjajúca. Príkladom aktivity využívajúcej tento princíp je hra Matboj, ktorú zvykneme 
organizovať na našich sústredeniach, ale aj ako súťaž pre školy v Bratislave, kde má viac 
ako 20 ročnú tradíciu. Úlohou žiakov na Matboji je v štvorčlenných tímoch vyriešiť čo 
najviac zo zadných úloh v priebehu daného časového limitu. Okrem úloh je súčasťou 
Matboja aj strategická hra, ktorá slúži práve ako pridaná motivácia. Za každú vyriešenú 
úlohu totiž dostane tím jeden ťah v tejto hre. 

Hry na Matboje vytvárame tak, aby rozvíjali myslenie hráčov, najčastejšie taktické 
alebo strategické. Matboj sa dá zrealizovať aj na vyučovacej hodine. Stačí ak žiakom 
zadáme úlohy, napríklad také, ktoré súvisia s práve preberanou témou a nájdeme ich 
napríklad v zbierke úloh, a prichystáme hru, ktorú sa popri ich riešení môžu hrať. Môže ísť 
o jednoduché známe hry, napríklad Mlyny, Človeče nehnevaj sa alebo Pexeso. 

Pridanou motiváciou, ktorú na našich akciách zvykneme využívať je aj interakcia s 
vedúcimi. Možnosť zahrať sa alebo porozprávať sa s dospelými ľuďmi je pre žiakov na 
druhom stupni základnej školy pomerne netradičná a lákavá. Takýmto zážitkom 
nadobúdajú nové skúsenosti.  

Aj tento typ odmeny nie je problematické zaradiť aj do vyučovacích hodín – ak žiaci 
vyriešia zadané úlohy, ich odmenou môže byť strávenie zvyšného času rozhovorom s 
učiteľom. 

Príkladom využitia pridanej motivácie je aj samotné fungovanie súťaží Pikomat a 
Pikofyz. Odmenou za úspešné riešenie súťažných úloh v priebehu školského polroka je 
pozvanie na sústredenie, ktorého program je postavený tak, aby žiakov rozvíjal po 
odbornej aj po osobnostnej stránke. 

Úlohy s otvoreným koncom 

Posledným princípom je zaradenie úloh, ktoré nemajú presne zadaný postup riešenia. 
Súčasťou úlohy je preto vymyslenie a zváženie rôznych alternatív, ich realizácia a 
vyhodnotenie. 

Pri úlohách v seminári Pikomat neočakávame od riešiteľov iba výsledok ale celý 
postup riešenia, na ktorom hodnotíme správnosť jednotlivých krokov. V našich úlohách 
existuje často veľa rôznych prístupov a je len na riešiteľoch, ktorý si vyberú. 

Aj v rámci zážitkových hier na sústredeniach je tento princíp prítomný. Dobrým 
príkladom je konštrukčná hra, v ktorej majú tímy vytvoriť funkčný mechanizmus (napríklad 
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autíčko, ktoré prejde čo najdlhšiu vzdialenosť), pričom k dispozícii majú len obmedzené 
množstvo surovín. 

V triede je možné tento princíp uplatniť najmä v rámci komplexnejších úloh. Pri ich 
vymýšľaní vie pomôcť svet mimo triedy. Práve zložitosť skutočného sveta zabraňuje tomu, 
aby existovalo len jedno správne riešenie. 

Žiaci môžu napríklad určovať, ktorý futbalový tím bol tento rok najúspešnejší, pričom 
musia zvážiť rôzne aspekty toho, čo znamená “byť úspešný”. Alebo úloha “Zisti výšku 
tohto stromu” vedie k podobnosti trojuholníkov, aj keď to nie je na prvý pohľad zrejmé. 

Ako bolo spomenuté už predtým, nie nutne je potrebné hľadať komplexnosť iba v 
matematickom aspekte úlohy. Napríklad odprezentovanie nejakej témy pred triedou je 
takisto otvorená úloha, aj keď skôr vo forme, ktorú si na prezentovanie zvolia. 

Takéto úlohy môžu byť pre žiakov príjemným ozvláštneným hodín a navyše ich nútia 
rozvíjať iné, takisto potrebné, zručnosti – kreativitu, kritické myslenie či spoluprácu. 

Záver 

V tomto článku sme vám prestavili a na príkladoch ukázali päť princípov, ktoré 
využívame pri tvorbe súťažných úloh a organizácii matematických sústredení. 
Uvedomujeme si, že v rámci P-MATu pracujeme s veľmi špecifickou skupinou žiakov a nie 
všetko, čo sa osvedčilo nám, sa dá preniesť k žiakom v každej triede. 

Našim čiastkovým cieľom bolo predstaviť aktivity, ktoré so žiakmi robíme, najmä sme 
však chceli poskytnúť cennú inšpiráciu pre učiteľov. Zapojenie týchto princípov do 
vyučovania totiž vie ozvláštniť hodinu, zvýšiť motiváciu žiakov a rozvinúť v nich nielen 
matematické rozmýšľanie. 

 

Mgr. Michal Anderle, PhD.  
P-MAT, n.o. 
Ambroseho 2 
851 02 Bratislava 
e-mail: michal.anderle@p-mat.sk  
 
Bc. Kararína Marčeková 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzita Komenského v Bratislave 
842 48 Bratislava 
e-mail: marcekova29@uniba.sk 
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EFEKTÍVNE RIEŠENIE SLOVNEJ ÚLOHY NEKONČÍ ODPOVEĎOU 

LUCIA CSACHOVÁ  

ABSTRAKT. Slovné úlohy sú dôležitou súčasťou školskej matematiky. Pre mnohých 
žiakov (i učiteľov) ale ich riešenie predstavuje „strašiaka“, ktorého sa nevedia zbaviť. Aby sa 
žiaci naučili slovné úlohy riešiť, často dookola opakujú na veľkom počte úloh „trojicu“ – zápis, 
výpočet, odpoveď. Efektívne riešenie slovných úloh ale niekedy začína až v okamihu, keď 
riešiteľ dopíše bodku za odpoveďou. V príspevku je opísaný postup, aký využívame pri 
príprave budúcich učiteľov matematiky.  

Fázy riešenia (slovnej) úlohy  

G. Polya (1945) opísal riešenie úloh (nielen slovných) ako štvorfázový proces. V prvej fáze 
by mal riešiteľ úlohe porozumieť, v druhej vytvoriť plán na jej riešenie. Tretia fáza 
predstavuje realizáciu plánu. Nakoniec v štvrtej fáze by sa mal riešiteľ pozrieť späť 
a zamyslieť sa nad tým, ako bola úloha riešená. Podľa Polyu by si mal položiť otázky: Je 
riešenie správne? Vieme úlohu vypočítať inak? Môžeme použiť výsledok tejto úlohy alebo 
použitý postup pre riešenie inej úlohy? Tieto štyri fázy procesu riešenia na seba 
nadväzujú, plynule prechádzajú z jednej do druhej, a súčasne sú aj vzájomne prepojené 
(Klerlein, Hervey, 2019) – Obr. 1.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Fázy procesu riešenia úloh (zdroj: autorka) 

V školskej matematike žiaci často končia riešenie slovných úloh v tretej fáze 
napísaním odpovede (prípadne podčiarknutím číselného výsledku). Štvrtá fáza (pohľad 
späť) je tak zo všetkých štyroch najviac zanedbávaná (Cai, Brook, 2006; Taback, 1988). 
Nie je to ale len kontrola riešenia a hľadanie inej stratégie ako prezentoval G. Polya. Cai a 
Brook (2006) rozšírili Polyove myšlienky a navrhli tri rozšírenia „pohľadu späť“ na konci 
riešenia úloh: 1. generovanie, analyzovanie a porovnávanie alternatívnych riešení, 2. 
vytváranie nových problémov a 3. zovšeobecňovanie. Takto chápaná štvrtá fáza riešenia 
môže riešiteľom zvýšiť porozumenie problému a zlepšiť ich zručnosti pri riešení úloh. 

Riešiteľské stratégie 

Existuje veľa prác, ktoré popisujú riešenie úloh a riešiteľské stratégie žiakov 
základných a stredných škôl, alebo popisujú, ako úlohy riešiť a ako učiť riešiť úlohy,  ako 
napríklad (Polya, 1945), (Schoenfeld, 1980, 1992). Neexistuje ale presná zhoda o tom, čo 
je to stratégia pri riešení matematických úloh, alebo aký presne je rozdiel medzi stratégiou 
riešenia a metódou riešenia. Stratégiu riešenia však chápem najmä ako spôsob riešenia 
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úlohy, podobne ako sa týmto pojmom a jeho obsahom zaoberajú českí odborníci, ako 
napríklad Kopka (2010), Novotná, Eisenmann, Přibyl, Ondrušová & Břehovský (2014), či 
Eisenmann, Přibyl, Novotná, Břehovský, & Cihlář (2017).  

V rámci prípravy budúcich učiteľov matematiky používam najčastejšie nasledujúce 
riešiteľské stratégie: pokus-omyl, odhad-overenie-oprava, systematické experimentovanie, 
logické uvažovanie (alebo úsudok), rovnicová stratégia a riešiteľský obrázok. Je 
nevyhnutné zdôrazniť, že pri riešení slovných úloh často nejde o použitie len jednej 
riešiteľskej stratégie, mnohokrát sa stratégie pri riešení kombinujú.  

Vytváranie slovných úloh (v angl. problem posing) 

Vytváranie úloh možno chápať ako súčasť Polyovej štvrtej fázy „pohľad späť“, ako bolo 
uvedené vyššie. Je to schopnosť riešiteľov vytvárať/predkladať nové úlohy alebo 
preformulovať úlohy, ktoré boli zadané alebo boli založené na nejakej situácii alebo 
skúsenosti (Silver, 1994, 1995). Kilpatrick (in Cai, & Leikin, 2020) uviedol, že kvalita 
novovytvorených úloh, ktoré riešitelia vytvárajú, môže byť korelovať so schopnosťou 
riešiteľov riešiť úlohy.  

Napriek nepopierateľnému významu je vytváranie nových úloh málo využívané nielen 
na Slovensku, ale celosvetovo. Jedným z dôvodov môže byť nevedomosť učiteľov 
o takejto aktivite.  

Slovné úlohy riešené počas pracovnej dielne 

V tejto časti sa budem venovať trom slovným úlohám zo školskej matematiky, rôznym 
stratégiám, ktoré sú vhodné pre ich riešenie, a „novovytvoreným“ úlohám, ktoré vytvorili 
účastníci pracovnej dielne.   

 

 

 
 
 
Prvá úloha je v školskej matematike zameraná na zostavenie dvoch rovníc s dvoma 
neznámymi (alebo jednej rovnice s jednou neznámou).2 Ak označím počet detí neznámou 
d a počet psíkov neznámou p, tak dostávam dve rovnice:  

d + p = 8 
2·d + 4·p = 22 

Riešením tejto sústavy rovníc  dostávam d = 5, p = 3, takže na prechádzke bolo 5 detí a 3 
psíkovia.  

 Úlohu je možné riešiť aj pomocou riešiteľského obrázku, v ktorom sa nakreslí 8 hláv 
a každej z nich sa prikreslia 2 nohy (deti, aj psíkovia majú minimálne 2 nohy). To 
predstavuje spolu 16 nôh, ale vstupná informácia hovorí o 22 nohách. Preto musíme pridať 
ešte 6 nôh, teda tri dvojice. Z toho je jasné, že na prechádzke boli traja psíkovia a päť detí.  

Ďalšou zaujímavou stratégiou je pokus-omyl, ktorý je v školskej matematike málo 
využívaný (vyzerá tak „nematematicky“). Pri takomto spôsobe riešenia si najprv odhadnem 
počty detí a psov a potom tento tip overím. Nech bolo na prechádzke napríklad 7 detí a 1 
psík, to by bolo spolu 18 nôh (7·2 + 1·4), a to je málo. Preto musím zvýšiť počet psov 
a znížiť počet detí. V prípade, že tento postup opakujem (pokusy môžem zapisovať do 

 
2 Úloha je inšpirovaná úlohou od J. Kopky (2010) o sliepkach a prasiatkach na farme.  

Úloha o hlavách a nohách: Deti išli na prechádzku so psíkmi z útulku. 
Bolo tam 8 hláv a 22 nôh. Koľko tam bolo detí a koľko psíkov?  
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tabuľky), a snažím sa svoje pokusy upraviť tak, aby som sa efektívne priblížila k výsledku, 
využívam stratégiu odhad-overenie-oprava. Ak by som postupovala „po jednom“ a vyšetrila 
všetky možnosti, riešenie by bolo založené na stratégii systematické experimentovanie.    

Vhodnou riešiteľskou stratégiou je aj úsudok (alebo logické uvažovanie). Príkladom 
môže byť nasledujúce uvažovanie: dvojica dieťa a psík má spolu 6 nôh. Podielom 22 : 6 
dostávam 3 a zvyšok 4, teda na prechádzke sú 3 celé dvojice a ďalšie 4 nohy navyše. Tie 
môžu patriť jednému psíkovi alebo dvom deťom. Po kontrole (3 deti + 3 psíkovia + 1 psík = 
len 7 hláv, 3 deti + 3 psíkovia + 2 deti = 8 hláv) dostávam správny výsledok 5 detí a 3 
psíkovia.  

Z novovytvorených slovných úloh vytvorených účastníkmi uvádzam nasledujúcu: Na 
parkovisku stoja trojkolky, bicykle a autá. Majú spolu 190 kolies. Bicyklov je o 10 viac ako 
trojkoliek, áut je trikrát viac ako trojkoliek. Koľko je jednotlivých vozidiel?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Rovnicová stratégia: „klasický“ zápis úlohy (vľavo), „iný“ zápis (vpravo)  (zdroj: 
autorka, riešenia účastníkov dielne) 

Na Obr. 2 je riešenie úlohy o tulipánoch3 školsky očakávanou rovnicovou stratégiou 
(jedna rovnica s jednou neznámou). Naľavo je uvedené riešenie slovnej úlohy so zápisom, 
ktorý sa „obyčajne učí“ na matematike. Napravo je trošku „iný“ zápis, ktorý ale svojho 
riešiteľa doviedol rovnako k zostaveniu správnej rovnice.4  

  

 
3 Úloha je upravenou verziou úlohy z (Sýkora a kol., 1998, str. 91). 
4 Zápis úlohy je dôležitý najmä pre riešiteľa, má mu pomôcť správne porozumieť úlohe a zostaviť plán 

riešenia.  

Úloha o tulipánoch: Katka pestuje v záhrade tulipány. Vysadila spolu 
148 cibuliek tulipánov, z toho bielych bolo o 12 viac ako žltých a 
červených bolo trikrát viac ako bielych. Koľko bolo cibuliek bielych 
tulipánov, koľko žltých a koľko červených?  
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Obrázok 3: Riešiteľský obrázok: obdĺžnik predstavuje počet žltých tulipánov, bielych je o 12 viac 
a červených je trikrát viac ako je žltých, spolu ich je 148 (zdroj: autorka, riešenie účastníka dielne) 

Na Obr. 3 je znázornená stratégia riešiteľský obrázok. Namiesto zavedenia neznámej 
sa zavedie „niečo“, v tomto prípade obdĺžnik, čo zastupuje počet žltých tulipánov. Keďže 
bielych tulipánov je o 12 viac, tak je k obdĺžniku pridaných 12 ďalších kusov tulipánov. 
Červených tulipánov je najviac – trikrát viac ako bielych. Spolu to predstavuje 148 
tulipánov. Od tohto počtu sa odčíta štvornásobok čísla 12, rozdiel je 100. Číslo 100 
predstavuje päť obdĺžnikov, teda jeden obdĺžnik je 20. Počet žltých tulipánov je 20.  

Na Obr. 4 vľavo je znázornený začiatok stratégie odhad-overenie-oprava a stručne 
opísaný postup, napravo stratégia odhad-overenie-oprava zapísaná v tabuľke.  

 

Obrázok 4:  Odhad-overenie-oprava (zdroj: autorka, riešenie účastníkov dielne) 

Pri tejto úlohe prejavili účastníci pracovnej dielne tvorivosť pri vytváraní nových 
slovných úloh. Ich bohatosť a správnosť odzrkadľovali hlboké porozumenie 
problematiky a veľkú skúsenosť s úlohami tohto typu.  

• V meste je spolu 63 osôb pre službu občanom. Policajtov je o 5 viac ako hasičov 
a záchranárov je dvakrát viac ako policajtov? Koľko je policajtov, hasičov 
a záchranárov?  

• V sade je 73 stromov. Hrušiek je dvakrát viac ako jabloní a sliviek o dva stromy 
menej ako hrušiek. Koľko je hrušiek, sliviek a jabloní?  

• Letecká spoločnosť odbavila za dopoludnie 233 cestujúcich. Do Paríža letelo o 22 
cestujúcich menej ako do Bruselu a do Hurgady letelo päťkrát viac ako do Paríža. 
Koľko cestujúcich letelo do jednotlivých destinácií?  
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• Kubo dostal k narodeninám 10 eur, ktoré chcel okamžite do posledného centu 
minúť. Koľko si môže kúpiť žuvačiek a cukríkov, ak si chce kúpiť 2 čokolády 
a čokoláda stojí dvakrát viac ako cukríky a žuvačky o 50 centov menej ako 
cukríky?   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Úloha o pomarančoch5 môže byť považovaná za neštandardnú.6 Na Obr. 5 je riešenie 

školskou stratégiou založenou na poznatku o násobkoch čísel 4 a 8. Žiak 6. ročníka si 
vypísal násobky a hľadal takú dvojicu, ktorej súčet by bol 60. V rade násobkov sú násobky 
až do čísla 60, takže žiak našiel aj obidve „extrémne“ hodnoty.  

 
 

 
 
 
 

Obrázok 5: Školská stratégia založená na súčte násobkov (zdroj: autorka, riešenie žiaka 6. 
ročníka) 

 

 

 

 

 
5 Úloha je upravenou verziou úlohy z (Sýkora a kol., 1998, str. 67). 
6 Väčšina našich študentov učiteľstva matematiky si nevybavili hneď po zadaní „školský“ spôsob riešenia. 

Úloha o pomarančoch: Do obchodu priviezli 60 kg pomarančov v 
štvor- a päťkilogramových baleniach. Koľko bolo štvorkilogramových 
a koľko päťkilogramových balení?  
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Obrázok 6: Systematické experimentovanie: v tabuľke sú vypísané všetky možnosti pre počet 
päťkilogramových balení (od 12 do 0), dopočítaná hmotnosť týchto balení, zostávajúca hmotnosť (do 

60 kg) a počet štvorkilogramových balení pomarančov (zdroj: autorka, riešenie účastníka dielne) 

Na Obr. 6 je riešenie úlohy stratégiou systematické experimentovanie. Jej 
podstatou je „vyšetrenie“ všetkých možností, ktoré môžu nastať pre 
päťkilogramové balenia pomarančov. Výhodou tejto stratégie je, že sa „nestratia“ 
výsledky, v porovnaní so stratégiou odhad-overenie-oprava.   

Úlohu je možné riešiť aj rovnicovou stratégiou s diofantickou rovnicou   
4𝑥 + 5𝑦 = 60 , kde x je počet štvorkilogramových balení a y je počet 
päťkilogramových balení pomarančov. Postupnou úpravou dostávam: 

4x + 5y = 60 / – 4x 

5y = 60 – 4x 

5y = 4(15– x) 

y =  
4(15−𝑥)

5
 

 
Keďže y a x predstavujú počet, musia to byť prirodzené čísla. Zlomok na pravej 
strane rovnice predstavuje prirodzené číslo, ak x nie je väčšie ako 15 a „zátvorka“ 
v čitateli je násobkom čísla 5. To sa stane v prípadoch, keď je x číslo 0, 5, 10 
alebo 15. Pre tieto hodnoty sa potom vypočítajú hodnoty pre y (teda 12, 8, 4 alebo 
0).    

K novovytvoreným slovným úlohám patrili aj nasledujúce:  
• Dedko Kapusta zbieral pamätné mince s nominálnou hodnotou 10 a 25 korún 

československých. Jeho zbierka mala celkovú hodnotu 350 korún 
československých. Koľko bolo 10-korunáčok a 25-korunáčok?  
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• Máme 100 čokolád, ktoré treba zabaliť do balíčkov po 4 kusy alebo 10 kusov. 
Koľko bude balíčkov so 4 čokoládami a koľko s 10 čokoládami?  

Záver 

Pri príprave našich študentov učiteľstva matematiky i primárneho vzdelávania 
používame uvedený prístup k procesu riešenia (nielen) slovných úloh. Snažíme sa spolu 
„vyčerpať“ úlohu a to tak, že hľadáme čo najviac riešiteľských stratégií a vytvárame nové 
úlohy s rovnakým / podobným princípom riešenia. Študenti na takýto prístup k riešeniu 
reagujú pozitívne, viac o úlohe rozmýšľajú a dlhšie si ju pamätajú, ich riešiteľské 
kompetencie sa zlepšujú.  

 

Poďakovanie: Ďakujem všetkým účastníkom pracovnej dielne za tvorivú atmosféru, za 
poskytnuté riešiteľské stratégie a vytvorené slovné úlohy. 
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NA ZAČIATKU BOLI POMARANČE  

MICHAELA DLUGOŠOVÁ 

Abstrakt. Ako zabrániť otázke: "Na čo mi to bude?" V tímovej súťaži Náboj Junior sa 
žiaci stretnú s úlohami postavenými na reálnom svete, ktoré kombinujú ich získané znalosti. 
Kde tieto úlohy nájdete? V každom ročníku súťaže, ale aj v pripravovanej zbierke, o ktorej 
môžete vedieť medzi prvými.  

Prečo pomaranče? 

Pred pár rokmi sa mi dostal pod ruky článok o krádeži 4000 kilogramov pomarančov. 
Článok mal titulok: “Toto sú ľudia, pred ktorými ťa matematikári varovali! Krádež 
pomarančov ako zo slovnej úlohy!” Zvláštne prirovnanie, tak som si prečítala text. Ak jedno 
auto vezie 2500 kilogramov kradnutých pomarančov a druhé 1500, koľko rokov za 
mrežami dostanú páchatelia?7 

Absurdný prípad. A vtipný. Ale čo tento článok hovorí o matematike na školách? 

Nie je to problém len matematiky. Aj v učebniciach fyziky nájdeme úlohy ďaleko od 
reality. A práve tie prispievajú k tej neslávne známej otázke: “A na čo mi to bude?” Nuž, ak 
neplánujete kradnút absurdné množstvá pomarančov, tak na nič. 

 

 

Obrázok 1 

Ako proti pomarančom bojuje Náboj Junior? 

Náboj Junior je medzinárodná tímová súťaž pre druhý stupeň ZŠ a prvý stupeň OG  
matematike a fyzike. Úlohy, ktoré tímy riešia sú bližšie k realite ako prípad s pomarančami. 
V priebehu rokov sme z tohto dôvodu spravili mnoho zmien. Prestali sme napríklad 
používať úlohy s analógovými hodinami a začali používať tie digitálne. Pretože taká je 
doba. Snažíme sa tvoriť úlohy, ktoré sú pre žiakov ľahšie predstaviteľné a taktiež im 
ukazujú súvis medzi jednotlivými oblasťami matematiky a fyziky.  

Nevyžadujeme znalosť vzorcov. Všetky potrebné od nás dostanú, musia ich len vedieť 
použiť. Takto sa vieme viac zamerať na podporu logického a inovatívneho myslenia.  

 
7 Viac informácii a zdroj:: https://edition.cnn.com/2018/01/30/europe/spain-orange-in-cars-trnd/index.html  
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A ak niekto nemá rad napríklad geometriu? Nevadí. V Náboji Junior nepríde o body, 
pretože v tíme nie je sám a geometrickú úlohu môže riešiť s niekým iným. Spoločne to 
zvládnu a niečo sa navzájom naučia.   

Ako vie Náboj Junior pomôcť vám? 

Súťaž sa koná vždy koncom novembra, pričom tento rok (2022) to je jubilejný 10. 
ročník. Môžete zapojiť svojich žiakov v tomto alebo nasledujúcich ročníkoch. Oni ale aj vy 
budete môcť porovnať ich vedomosti nie len na úrovni Slovenska, ale aj v rámci Belgicka, 
Čiech, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Španielska a Poľska. 

Desať ročníkov zároveň znamená, že v archíve na našej stránke budeme mať vyše 
400 úloh otestovaných na tisícoch žiakoch z rôznych krajín. V archíve nájdete zadania, ale 
aj výsledky a vzorové riešenia z minulých ročníkov. A aby sme vám ušetrili čas hľadaním, 
pripravujeme zbierku úloh. V zbierke nájdete úlohy podľa náročnosti a zároveň rýchlo 
nájdete úlohy vhodné pre váš aktuálny tematický celok. Či už budete potrebovať nájsť 
domácu úlohu, úlohu na krúžok alebo úlohu pre veľmi šikovného žiaka. 

Ak vás akákoľvek časť zaujala, budem rada ak sa nám ozvete: https://junior.naboj.org/  

Michaela Dlugošová  
      Trojsten, o.z. 
      FMFI UK, Mlynská dolina 
      842 48 Bratislava 
      e-mail: michaela.dlugosova@trojsten.sk  
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UČIACE SA SPOLOČENSTVO A KOMUNIKÁCIA V INKLUZÍVNOM 
VZDELÁVANÍ 

MARTA HORŇÁKOVÁ 

    ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá  učiacim sa spoločenstvom v kontexte inkluzívneho 
vzdelávania a vyučovania    matematiky. Približuje filozofické, neurologické a didaktické aspekty 
učenia a vývinu dieťaťa a z nich vyplývajúce výzvy najmä pre komunikáciu a spoluprácu. Približuje 
možnosti  prispôsobiť komunikáciu pre jednotlivcov, ktorí majú ťažkosti s porozumením hovoreného 
i písaného textu. 

Úvod 

      Inkluzívne vzdelávanie nevedie len k zvýšeniu počtu detí s rôznymi problémami 
v školách. Týka sa všetkých detí a všetkých učiteľov. Prinieslo požiadavku zabezpečenia 
práva na prístup k vzdelávaniu,  na dobre dostupnú podporu a rešpektovanie i možností. 
Znamená teda nielen pestrejšie triedy, ale aj viaceré zmeny v tímoch školy, v organizácii 
vyučovania i v komunikácii. Model inkluzívneho vyučovania je spojený s pojmom 
učiace sa spoločenstvo - je to základný predpoklad a forma práce v triede 
v inkluzívnej  škole. 

Teoretický model učiaceho sa spoločenstva vznikol v 80. rokoch minulého storočia 
v USA. Na rozdiel od vyučovania v skupine (učenie prebiehalo v hlave jednotlivca), išlo o 
konfrontáciu s učebným materiálom a učenie zo skúsenosti. V prvom prípade nemuseli 
byť poznatky hneď využiteľné v živote, v učiacom sa spoločenstve prebiehala výmena 
skúsenosti medzi účastníkmi, išlo o praktické použitie v praxi a to viedlo k trvalému 
osvojeniu poznatkov. Prvá experimentálna škola vo Washingtone mala onedlho mnoho 
nasledovníkov aj v zahraničí.  

Východiská modelu učiaceho sa spoločenstva 

      Základné východisko je poznatok, že človek je sociálna bytosť, žije v 
sociálnych systémoch. Sociálne vzťahy sú predpokladom, aby sa mohol učiť. Dieťa má 
(Speck, 1998) potrebu prináležitosti - vďaka interakcie, vnímavej prítomnosti, 
koexistencie v prijímajúcom prostredí vníma seba, iných a svet, naučené má osobný 
význam. V miere, ako je dieťa so svojimi osobitosťami prijaté a či dostane možnosť 
aktívne zvládať svoje úlohy, žiť vo vzťahoch, spolurozhodovať o sebe, je možné 
realizovať výchovu a vyučovať. Dieťa neexistuje ako izolovaný biologický organizmus 
(samostatne so svojimi vlastnosťami a predpokladmi pre učenie), ale to aké je, závisí od 
sociálneho začlenenia, od prijatia a bezpečia v jeho komplexných životných 
okolnostiach. 

Dieťa poznáva jedinečným spôsobom (každý mozog sa učí na inak). Frontálne 
učenie je prínosom len pre deti, ktoré majú sú pripravené. Výchovné postupy nemajú 
účinok, ak sa na nich dieťa aktívne nepodieľa a ak konanie dospelého nevyhodnotí ako 
spoľahlivé a podporné. Kým dobré skúsenosti so vzťahmi a prekonávaním prekážok 
pomáhajú, tie negatívne mu spravidla sťažia fungovanie v ďalších a naopak. Výsledok 
učenia je determinovaný medziľudskými vzťahmi oveľa viac, než výkonom učiteľa pri 
výklade učiva, alebo len školskou zrelosťou dieťaťa. 

Sociálne systémy sa vyznačujú vzťahmi a emocionálnymi väzbami. Škola je tiež 
systém vzťahov. Učiace sa spoločenstvo umožňuje tieto vzťahy rozvíjať a využívať 
v prospech učenia. Pôsobí podporne, lebo každý je prijatý. Je prevenciou nežiadúceho 
správania u detí a tiež zlepšuje ich predpoklady pre učenie. Podporne aj hravosť, napr. 
hranie imaginatívnych hier, možnosť pohybu a dôvera v svoje možnosti (potenciál), 
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aktivity z bežného života.  Sú významné najmä pre deti s vývinovým oslabením. Do 
dvanásteho roku veku dieťaťa (Keller, 2018) je mozog natoľko plastický, že sa strata 
v základnom vybavení pre učenie dá dohnať tréningom frontálneho laloku. To pomôže 
napraviť prípadné škody aj v emočnej pamäti. Okrem komplexných kognitívnych funkcií 
ako plánovanie v logickom poradí, organizácia činnosti, pôsobí podporne aj posilnené 
sebauvedomenie a radosť z úspechu. Len desať minút zmysluplných hier a zamestnaní 
s plnou účasťou dieťaťa, pomôže nastaviť mozog k lepšiemu. 

Čo je typické pre učiace sa spoločenstvo? 

     Učiace sa spoločenstvo charakterizuje kooperácia, osobná zodpovednosť, 
problémovo orientované vyučovanie, spojenie nového s už naučeným a rozširovanie 
poznania stálou rekonštrukciou aktuálnej a individuálnej reality. Základné princípy 
fungovania učiaceho sa spoločenstva vypracovali Bielaczic a Collins (1999). Zdôraznili, 
že prioritu má účasť všetkých na dianí v triede v takej miere, že sa stáva kolektívnym 
dianím, ktorého sa každý zúčastňuje svojim spôsobom. Všetci pracujú na spoločnom 
projekte. K dispozícii majú informačné zdroje – médiá – knihy, mapy, internet, kde nielen 
zbierajú informácie. Naozaj sa vzdelávajú hlavne tým, že formulujú otázky, hypotézy, 
zisťujú súvislosti, dôsledky a môžu spolu o tom hovoriť. Samotný proces učenia je 
dôležitejší ako výsledok (odovzdanie práce, hodnotenie). Tento proces sami žiaci 
plánujú, sledujú a hodnotia. 

Vyučovanie charakterizuje:  

• Procesuálne učenie - má charakter skôr pohybu po špirále (nie postupnosti). 
Nové poznatky prinášajú otázky a nútia hľadať odpovede. Poznatky jednotlivcov 
budujú poznanie v kolektíve. Deti sa vzájomne posilňujú pri lepšej orientácii. 
Nedostávajú poznatky v poučkách, môžu sa mýliť. Učenie na chybách je 
dôležité. Vlastná skúsenosť pri overovaní skutočnosti je najlepšie 
zapamätateľná. To čo používame, sme schopní rozvíjať. Nepoužívané (Medina, 
2010) mozgové siete zanikajú a zanikne aj poznatok, ktorý tam bol uložený, ak 
ho dieťa nevie použiť (use it or los it). Zánik synapsií v mozgových sieťach, ktoré 
sa vytvárajú pri učení (apoptóza) je prirodzený proces. Prichádza (Ostatníková, 
2016) najmä v troch rokoch a potom masívne najmä v období puberty. Hodne 
detí si zhorší prospech. Apoptóza umožňuje špecializáciu podľa oblastí záujmu, 
vytvára priestor pre nové siete a možnosti. To býva málo zohľadnené, keď sa 
nerešpektuje jedinečné nadanie a záujem jednotlivcov. Učiace sa spoločenstvo 
pomáha nájsť priestor pre úspešnosť vo vzdelávaní v rámci daností jednotlivcov. 
Dôležité nie je „čo“, ale vedieť „ako“. 

• Situačné učenie – využíva životné prostredie a  aktuálne diania. Deti sa učia 
z vlastnej skúsenosti, pri účasti na cieľoch v sociálnej skupine (Thies, 2014). 
Pôsobia tu sociálne kontakty, každodenné potreby a situácie, proces riešenia 
problémov. Výsledky/výrobky detí majú reálne využitie – výstava, webová 
stránka, kniha, svietidlo, farma, záhrada, potravina, pomôcka pre toho, kto ju 
potrebuje. 

• Problémovo orientované učenie – vyplýva zo situácie, ktorú treba riešiť. 
Osvedčilo sa - pomenovať možností, hodnotiť riešenia, použiť vhodný postup. 
Študenti majú ísť radšej vlastnou cestou, nie podľa poučky. Môžu nájsť svoje 
učebné ciele, získať motiváciu učiť sa. Každý jednotlivec má vlastnú 
zodpovednosť v skupinovej práci. Všetci sa učia jeden predmet, pričom prinášajú 
do obsahu rozdielne úrovne poznania a skúsenosti.  

• Sociálne učenie – jedinec sa neučí sám, ale spolu v skupine. Vyžaduje si to 
vytvorenie kultúry učenia (zapojenie, tímovosť, spolupráca, iniciatíva). Deti sa 
učia rešpektovať názory, spolupracovať a hodnotiť spoločný výsledok. Každý 
môže priniesť niečo nové, jedinečné, každý je dôležitý, rozmanitosť ich 



 
 23 

obohacuje. Vytvárajú si skupinovú identitu (my), učia sa zapojiť a prispieť 
k spoločnému výsledku.  

Zahrnutý je aj mikrosystém (Thies, 2014) dieťaťa – rodičia, najbližšie osoby. 
Sú prizývaní zapojiť sa, podporiť klímu poznávania a spolupráce, rast 
v samostatnosti a zodpovednosť. Vytvárajú podmienky pre proces učenia ale 
zodpovednosť za naučenie nesú deti (Fraundorfová, 2006). Učiteľ nemá klasickú 
rolu studnice vedomostí a hodnotiacej autority. Funguje ako koordinátor, 
facilitátor učenia, poradca, zdroj prijímajúcej a tvorivej klímy. 

Pozitívne faktory v systéme učiaceho sa spoločenstva 

      Učiace sa spoločenstvo sa vyznačuje dynamickým dianím – pôsobia v ňom rôzne 
faktory -, Učiteľ podporuje tie pozitívne, ktoré umožňujú lepšie fungovanie a tlmí tie, ktoré 
sú rušivé a negatívne. K pozitívnym faktorom patrí:  

• prijímajúca/akceptujúca klíma, úlohy zadávané bez tlaku a stresu, to má 
význam pre vytvorenie vnútornej pripravenosti dieťaťa pre učenie. Ak sa cíti 
ohrozené, (cíti úzkosť, je dezorientované, má strach zo zlyhania, z trestu) je jeho 
myslenie a prežívanie zúžené. 

• Aktivuje sa systém obrany, čo blokuje proces učenia - schopnosť vidieť, 
myslieť, plánovať, domýšľať dôsledky svojho správania je limitovaná. Má 
nutkanie hýbať sa, vyrušiť, skratovo reagovať, podľa schopnosti vyrovnávať sa 
so psychickým tlakom (Adámek, 2014). Alebo uniká do sveta fantázie či pasivity. 
Učiace sa spoločenstvo znamená učenie sa v hrovej a tvorivej atmosfére. Bez 
tlakov a stresu.  

• aktívne učenie, učebné situácie vychádzajú z reálneho života a využíva sa 
orientovaná pozornosť v tíme detí. Keď dieťa napodobňuje aktivitu iného, 
aktivuje sa mu ľavá dolná parietálna kôra. Keď pozoruje druhé dieťa, ktoré ho 
napodobňuje, aktivuje sa protiľahlá oblasť na pravej strane mozgu. Iba ich 
vzájomná spolupráca oboch častí mozgu umožňuje kognitívne pracovať 
a súčasne modelovať emócie. Tým, že sa dieťa zdieľa, vidí veci i z  druhej 
strany. Kognitívne lepšie posudzuje význam, vzťahy, emočne lepšie kontroluje 
svoje správanie a city (Adámek, 2014, s. 55). Musí sa rozhodnúť, ako bude 
emočne reagovať na to, čo sa práve deje – či to nechá len tak, alebo ako sa 
zapojí, porozumieť spolužiakom a pochopiť ich prežívanie. To vedie k empatii. Ak 
dieťa nedostane túto možnosť, má problém získať nadhľad a regulovať 
svoje sociálne správanie.  

• previazanosť vlastného a spoločných záujmov, poznávanie súvislosti medzi už 
známym a novým, ale aj objavovanie možností a spájanie výsledkov bádania 
jednotlivcov do celku - to podporuje vytváranie mentálnych máp a trvalé 
osvojenie si poznatkov. Rozmanitosť úrovne poznania obohacuje.  

• V klasickej škole sa deti učia postupne, nové rozširuje už známe. Reálne môže 
byť každé vývinovo, emočne, mentálne niekde inde. Sú rôzne vybavené 
a nastavené. Rozmanitosť brzdí a zaťažuje. Učiteľ chce postupovať spoločne, ak 
stupňuje tlak, rastie stres. Nesúlad medzi vnútorným nastavením dieťaťa 
(Adámek, 2014), potrebami a vonkajšími podnetmi a požiadavkami 
(inkoherencia podnetového prostredia) spolu s emočnou záťažou (stres, 
sklamanie, zlé hodnotenie), alebo emočnou depriváciou (zlyhanie, poníženie), 
patria k najrizikovejším zdrojom vývinovej psychopatológie v kontexte duševných 
porúch a ochorení. Dieťa je posúvané k depresii, k úzkosti a k syndrómu 
zanedbávaného dieťaťa. Tímová práca s rešpektom naopak dáva možnosť byť 
prínosom pre ostatných, dáva príležitosť na úspech.  

• podpora predstavivosti, problémovo orientované úlohy zo života podporujú 
vytváranie predstavy „čo by bolo, keby“. Ona je nástrojom uvedomenia 
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pozorovaných javov, vedie k lepšiemu sebauvedomenie (ja to vnímam, ja si 
myslím). JA je konfrontované s TY a MY. Sebavnímanie sa stáva reálnejšie, 
formuje sa „to som ja“. Otvára možnosť stať sa zdravým, autonómnym človekom, 
byť schopný sebaregulácie, uplatniť sa (Adámek, 2014).  

• okamžitá spätná väzba, dieťa sa učí rozlišovať, počúva iné skúsenosti 
a pohľady, iné otázky. Skupina reaguje a pracuje s riešeniami. Jednotlivec v tíme 
dostáva spätnú väzbu nielen od učiteľa. Ľahšie dosiahne stav vnútornej 
rovnováhy (spokojnosti), pokles vnútorného napätia a stresu. Prácu mozgu 
podporujú inšpirácie, príležitosti skúmať účinok a následok, objavovať súvislosti 
a riešiť problémy v tíme (brain storming). To vedie k premýšľaniu: čo a ako je 
dôležité, čo zmeny znamenajú, ako sa veci môžu vyvinúť a pod. Dieťa musí 
zvažovať a plánovať stratégie, predvídať dôsledky. Rozvíja si proaktívny prístup, 
nie pasívne preberanie faktov a memorovanie. To je veľmi dobrá príprava pre 
život v dospelosti.   

Sú aj negatívne faktory, napr. skryté odmietnutie dieťaťa (bariéra v postoji 
učiteľa, alebo spolužiakov, nesympatia, náročnosť, komunikačný problém, „nálepka 
čiernej ovce“) Tu sú bariéry, ktoré bez pomoci neprekročí. Spravidla problémy narastajú 
a prechádzajú do porúch a ochorení. Preto inkluzívna pedagogika vyžaduje prítomnosť 
odborných tímov priamo na škole, aby pomohli, ak dieťa v triede nevie z nejakých 
dôvodov riadne fungovať. Alebo prijatie dieťaťa z ľútosti - postavenie do pozície 
slabého, zaostalého „chúďatka“. Na to reaguje aj ich telo - utlmí sa ich hladina 
serotogénnej aktivity, klesá prah odolnosti, ľahšie agresívne vybuchnú. Necítia sa 
dostatočné, ani hodnotné. Osvoja si model naučenej bezmocnosti (Seligman, Adámek, 
2014) Začína emocionálnym rozvratom, pokračuje stratou motivácie kognitívnym 
deficitom a následkami ako je depresia, alebo patologická adaptácia. 

Poškodzujúce/nespolupracujúce rodinné prostredie. Dieťa nemá návyky, 
nepozná normy správania, ruší, správa sa agresívne, nemá pocit bezpečia, aby vedelo 
spolupracovať. Deprivačné syndrómy sú spojené s akútnou snahou uspokojiť základné 
potreby (potreba orientácie-pochopenia súvislosti-zmyslu, p. dosiahnutia spokojnosti – 
úspechu-ocenenia, potreba blízkych vzťahov a vlastnej hodnoty (Grawe (2007)). Takéto 
situácie si vyžadujú prácu s celou rodinou. 

Ak nie je učiace sa spoločenstvo budované - žiaci môžu mať problém 
s vytvorením učiaceho sa spoločenstva.  Možno sa učia len pod tlakom, nemajú medzi 
sebou dobré vzťahy, nie sú zvyknuté pýtať sa, prijímať úlohy, robiť niečo 
náročné, byť samostatné. Niektoré sú možno závislé na médiách, majú poruchy učenia, 
nerozumejú textom, chýba im skúsenosť bádania. 

Bez skúsenosti je pre všetkých ťažké začínať – ak si učiteľ myslí, že len čo povolí 
a uvoľní atmosféru, zneužijú to. Jednoduchšie je povedať: „Otvorte si učebnicu!, alebo 
dať nejakú inú jasnú inštrukciu a následne zhodnotiť výsledok známkou. 
Najjednoduchšie je to skúsiť nový spôsob v práci s projektom, alebo na hodinách 
výchov. Nutné sú zmeny aj v postojoch voči žiakom a v obsahovej náplni učebného dňa. 
Napríklad: 

• dôverovať, že deti sa môžu a chcú učiť, škola im to musí umožniť – treba skúmať 
čo ich zaujíma a učenie prepojiť so životom;  

• presvedčiť sa, že dokážu samé svoje učenie riadiť, ak ich látka zaujíma a  svoje 
úlohy môžu zvládnuť; 

• dosiahnuť, aby aj učitelia boli tí, čo sa tiež učia, aby boli tvoriví, hraví, otvorení 
bádaniu a otázkam; 

• zasadiť sa o to, aby učenie detí bolo založené na skúsenosti a bádaní, aby 
dostávali príležitosť učiť sa v reálnom živote; 
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• tiež,  aby sa škola vzdala diferencovania detí podľa diagnóz a schopností, 
neodsudzovala, nevyčleňovala.  

Fraundorfová (2006) z jednej viedenskej škole mala skúsenosť, že prípravu uľahčia 
dohodnuté pravidlá správania postavené na právach dieťaťa učiť sa, mať pokoj, 
priateľské vzťahy a pomoc. O dohode sa diskutuje a potom ju každé dieťa podpíše.  

 
Príklad dohody a pravidlá: 

• Hovorím ticho, keď niekto hovorí, počúvam a nechám ho dopovedať. 

• Keď chcem niečo povedať, prihlásim sa. 

• Nerobím inému to, čo nemám sám rád (nemám rád ak sa mi niekto vysmieva, ak 
ma hrešia, strkajú, ohrozujú, bijú, vyčleňujú). 

• Keď sa nahnevám, trikrát sa hlboko nadýchnem, keď niekto povie prestaň, hneď 
prestanem. 

• Riešim konflikty a uzavriem mier. 

• Veci, ktoré som použil, odložím. 

• Napíšem si domácu úlohu ako najlepšie viem. 
 

Učebný plán zostáva záväzný pre všetkých. Deťom sú dané obsahy, čo sa musia 
naučiť, ale môžu to robiť samostatne a vlastným tempom. Trieda si navzájom pomáha, je 
organizovaná kooperatívne. Deti spravidla pracujú na téme týždeň i dlhšie, potom 
výsledky prezentujú a zverejnia (v časopise, na nástenke, na internete). Učebné 
materiály ako slovníky, knihy, internet sú k dispozícii. Využívali sa hry, zaujímavá debaty, 
činnosť. Orientácia dieťaťa na riešenia je „významný preventívny pedagogický 
prostriedok proti pocity bezmocnosti a s ním spojeným poruchám“. Orientácia na 
exekutívne funkcie veľmi podporuje kognitívne schopnosti. Podporujú: adaptívne 
správanie, tvorbu analógií, dodržiavanie sociálnych pravidiel, adaptáciu na nečakané 
zmeny, verbálne uvažovanie.  

 
K didaktickým konceptom uviedla (Thies, 2014) charakteristiky ako: 

• využívanie individuálnych záujmov a okolia, otvorenosť, pružnosť namiesto 
rigidity, vyučovanie bez fixácie na „odborných“ hraniciach a predstavách (čo deti 
má zaujímať, alebo čomu môžu/nemôžu rozumieť a pod.),  

• učenie rovná sa skúmanie, učenie je proces, deti sa podieľajú ma jeho 
plánovaní, 

• učenie je inštrumentálne (čítanie, písanie, počúvanie, počítanie) sa deje 
v súvislostiach a v reálnych situáciách 

• vyučovanie je zamerané na každého jednotlivého žiaka – v spolupráci, pri 
činnostiach, heterogenita skupiny je prijatá. 

 

Thies (2014) k novej organizácii vyučovania uviedla tieto vhodné kroky: 

• individuálne prispôsobenie a diferencované nároky, 

• intenzívne využívanie učebného času, 

• jasne formulované úlohy (náročné, ale dosiahnuteľné a zmysluplné), 

• častá zmena sociálnych foriem spolupráce, používanie rozličných médií, osobná 
zodpovednosť za pridelenú úlohu, 

• práca v tíme – prispôsobený priestor a pravidlá, priateľská a prijímajúca 
atmosféra,  

• zameranie sa na vývinové úlohy jednotlivého dieťaťa – rozhovory s odborným 
tímom, s rodičmi, krátkodobo nastavené stimulačné postupy a pravidelné 
overovanie ich účinnosti. 
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Komunikácia - každý dostáva možnosť spoluurčovania a vyjadrovania. Od učiteľa 
sa očakáva, že bude formovať pozitívne emočné schémy a pôsobiť ako facilitátor – 
umožní odreagovať napätie, vysvetlí, dosiahne zmierenie, dá nádej. Inkluzívna škola 
využíva: 

• rané komunity, miesto pre nadviazanie komunikácie, vyjadrenie podnetov pre 
učenie, prepojenie sociálnych systémov (mikro, mezo, makro), nastavenie denného 
programu,  

• detské konferencie – raz týždenne jednu hodinu v posledný deň týždňa. 
Fraundorfová (2006) zhrnula ich program do štyroch bodov: ďakujem, problémy, 
priania, otázky. Každé dieťa sa môže za niečo konkrétne poďakovať, vyjadriť sa k 
problémom, ktoré sa objavili, vysloviť svoje prianie a spýtať sa. Tiež prijať uznanie, 
hľadať riešenie, uzatvárať dohody, vyjadriť svoje pocity a želania a ujasniť si, ak 
zostalo niečo nejasné; 

• detský parlament – je školské fórum, kde je možné riešiť veci, ktoré sa netýkajú len 
jednej triedy.  

 
Inkluzívne vzdelávanie prinieslo výzvu sprístupniť informácie (verbálne i písané) 

pre jednotlivcov, ktorí majú ťažkosti s pochopením – deti s poruchami učenia, 

z inojazyčného prostredia, deti ktoré nečítajú s porozumením, s poruchami reči, s 

vývinovou dysfáziou, s neurovývinovými osobitosťami a poruchami (s hypo-, alebo s 

hypersenzitívnym vnímaním, s poruchou pozornosti), so psychologickými  bariérami pri 

čítaní, s malou slovnou zásobou). Problémy týchto detí sa premietajú aj do matematiky. 

Potom zlyhávajú pre neporozumenie inštrukcie.  

Táto výzva bola formulovaná v r. 1988, požadovala prepis  potrebných informácií do 
zrozumiteľnej podoby (leichte Sprache, plain languague), aby boli odstránené bariéry v 
kontexte vzdelávania a spoločenskej integrácie jednotlivcov s postihnutím v štátoch EU. 
Viaceré krajiny venovali tejto problematike značnú pozornosť už v nasledujúcom 
desaťročí: prepisovali informácie v doprave, v tlačivách úradov štátnej správy, 
v kultúrnych inštitúciách, v dennej tlači aj v odborných publikáciách, robili výskumy, 
konferencie, ale aj v učebniciach a knihách pre deti. 

Doterajšie skúsenosti viedli k formulácii základných pravidiel pri písaní 
zrozumiteľného textu. Docentka Leichtfuß  (2)(z Technickej univerzity v Kolíne, DE) sa 
venuje sa procesom inklúzie, je tlmočníčkou do podpornej reči, nositeľkou viacerých 
ocení za prínos pre koncipovanie a overovanie zrozumiteľnosti. Formulovala šesť 
základných pravidiel: 

• Používajte jednoduché slová - majú byť jednoznačné, známe, mať presný význam, 
kratšie. Nie je vhodné: verejná doprava, anxieta, mobilný telefón, ale môže byť: 
autobus, auto, strach. Príliš dlhé slová je možné rozdeliť pomlčkou (elektro-magne-
tický, kolo-bežka) (1). 

• Píšte krátke vety so slovesom, nepoužívajte podmieňovacie vyjadrenia, prirovnania, 
ale pozitívne formulácie len s jednou informáciu; 

• Nepoužívajte skratky - je potrebné vypísať ich celým slovom 

• Nechávajte širšie medzery medzi riadkami - aby pomohli udržať oči na riadku. 
Veľkosť písmen sa prispôsobuje zrakovej ostrosti, dôležité slová možno zvýrazniť; 

• Robte veľa odsekov a podnadpisov, menšie odseky umožňujú oddeliť myšlienky 
a informácie. 

• Vkladajte obrázky/ilustrácie do textu - s jasnou kontúrou, priliehavé k textu, 
ilustračné k téme. 

Odporúča sa tiež písať na hrubší papier, aby sa strany nekrčili a ľahšie obracali.  



 
 27 

Po prečítaní treba skontrolovať, či bol text naozaj pochopený. Ak sú otázky, treba ich 
zodpovedať, prípadne vysvetliť. Zrozumiteľnosť je individuálna – ak text nie je 
pochopený, treba ho opraviť. 

Všetky texty, ktoré slúžia širšiemu okruhu užívateľov, hodnotili  z hľadiska 
zrozumiteľnosti ako výskumníci tak i dobrovoľníci spolu s osobami s ťažším 
porozumením. Overovania  zrozumiteľnosti sú veľmi dôležité. Zrozumiteľný jazyk nemá 
univerzálne pravidlá, jeho význam rastie s mierou prístupnosti. To môže byť veľmi 
individuálne.  

Záver 

      Doc. Leichtfuß (2) má v tejto oblasti ľahšieho jazyka roky praxe. Je presvedčená, 
že každý súvislý text možno preložiť do zrozumiteľnej formy. Často tlmočila aj na 
vedeckých konferenciách, kde boli medzi poslucháčmi ľudia so znevýhodnením. 
Upravovala tiež rôzne formuláre – žiadosti o úver, správy, informácie vo voľbách, v tlači. 
Nie je sama, existujú medzinárodné organizácie, ktoré spájajú odborníkov na 
konferenciách, i vo výskume. Bolo by úžasné keby sa niekto s prítomných vydal 
podobnou cestou, aby upravil učebné texty z matematiky pre žiakov s ťažkosťami 
v porozumení hovoreného, alebo písané textu. Pomohli by výskumy – aké stratégie 
používali deti. Stretla som sa s dieťaťom, ktoré si hovorilo vtipy, aby sa zbavilo stresu 
a odblokovalo, iné si prečítalo slovný príklad tri razy, z toho raz nahlas, matematické 
operácie si spojilo s farbami a pod..  

Model učiaceho sa spoločenstva prináša nové možnosti pre podporu každého 
dieťaťa. Zmeny v školskom systéme sa nerodia ľahko. Ale začať s nimi je nutné.  
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O NEKONEČNÝCH RADOCH NA STREDNEJ ŠKOLE 

MARTIN HRIŇÁK 

ABSTRAKT. V príspevku priblížime vývoj spracovania témy nekonečných radov vo 
vybraných učebniciach a knihách pre stredoškolákov na našom území. Ukážeme si niektoré 
Zenónove apórie, prístup k terminológii a rozdielne prístupy k spracovaniu tejto problematiky.  

Nekonečné rady z pohľadu pedagogickej dokumentácie 

Nekonečné rady nie sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe vo vzdelávacom 
štandarde pre učebný predmet matematika – gymnázium so štvorročným a päťročným 
vzdelávacím programom ani v Cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti 
maturantov z matematiky. Chýbajú dokonca aj v našich súčasných učebniciach pre 
gymnáziá. Vo svojej práci som sa rozhodol pozrieť na to, ako sa vyvíjala táto téma vo 
vybraných učebniciach a knihách pre stredoškolákov v posledných desaťročiach na území 
Československa, Česka a Slovenska v 16 učebných textoch, učebniciach, publikáciách 
a súvisiacich zbierkach úloh. V skúmaných publikáciách som sledoval najmä nasledujúce 
ukazovatele: 

• Motivačné úlohy z histórie (Zenónove apórie) 

• Výklad o nekonečnom geometrickom rade  

• Zavedenie pojmov rad, nekonečný rad, členy radu 

• Zavedenie označenia nekonečného radu a jeho dvojaký význam (rad aj súčet radu) 

• Konštrukcia postupnosti čiastočných súčtov 

• Skúmanie limity postupnosti čiastočných súčtov 

• Divergencia nekonečného radu 

• Spôsob označovania postupností 

• Vety o nekonečných radoch (nutné podmienky konvergencie a pod.) 

• Vymedzenie pojmu nekonečný geometrický rad 

• Vzorec pre súčet nekonečného geometrického radu 

• Dôkaz vzorca pre súčet nekonečného geometrického radu 

• Podmienky pre divergenciu nekonečného geometrického radu 

• Príklady výpočtov súčtov a použitia nekonečných geometrických radov 

• Určenie súčtu nekonečného radu 

• Prevod periodického desatinného čísla na zlomok 

• Zisťovanie konvergencie nekonečného radu typu Grandiho rad 

• Združovanie a prerovnávanie susedných členov nekonečných radov 

• Nekonečný rad s geometrickou interpretáciou 

• Úlohy o nekonečných geometrických radoch s parametrickým kvocientom 

• Harmonický rad a jeho divergencia 

• Úlohy súvisiace s fraktálmi 

• Počet riešených úloh v rámci výkladu učiva 

• Počet neriešených úloh v učebnici a zodpovedajúcej zbierke úloh  

V tomto príspevku sa budem bližšie venovať dvom z týchto bodov – motivácii 
a terminológii. Ďalšie informácie sú súčasťou rozsiahlejšieho článku [2], ktorý je v procese 
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publikovania a záujemcovia si ho budú môcť v blízkej budúcnosti prečítať v českom 
časopise Učitel matematiky. 

Ako motivovať žiakov 

Ako káže didaktická teória, téma a jej výklad sa vo väčšine publikácií začína 
motivačnými úlohami. Zvyčajne ide o úlohu, ktorá súvisí s niektorým z nekonečných 

geometrických radov. V drvivej väčšine je to rad ∑ (
1

2
)

𝑛
∞
𝑛=1 . Rozdiel je však v tom, ako sa 

k tomuto radu pristupuje. Prvý (prevládajúci) prístup je priamočiary – predstaví sa vhodná 
postupnosť (často s geometrickou interpretáciou) a postupne sa na danom príklade 
dospeje k jednotlivým pojmom až po súčet príslušného nekonečného radu. Druhý prístup 
je historický a je založený na tzv. Zenónových apóriách. Tie sa zo súčasných učebníc 
takmer úplne vytratili – nachádzajú sa len v jednej českej učebnici, a preto si o nich 
povieme viac.  

Zenón z Eley (asi 490 – 430 p. n. l.) bol grécky matematik a filozof. Jeho cieľom bolo 
vyvrátiť myšlienku pohybu predložením série príkladov, v ktorých sa za pomoci logických 
argumentov dostal z predpokladu pohybu k logickým protirečeniam. Podľa historických 
zdrojov bolo týchto príkladov približne 20, avšak do dnešnej doby sa zachovali len štyri. Ich 
znenie sa líši v rôznych literárnych zdrojoch a v nasledujúcom texte uvádzame preklad 
podľa Čižmára ([1]):  

Dichotómia: Pohyb neexistuje, pretože to, čo sa pohybuje, musí prísť najprv do stredu, 
než príde na koniec. 

Achilles a korytnačka: V behu pomalší nikdy nebude predstihnutý rýchlejším, pretože 
prenasledujúci musí najprv dospieť k bodu, z ktorého vybehol prenasledovateľ, takže 
pomalší bude vždy nevyhnutne o určitú vzdialenosť stále vpredu. 

Šíp: Nech je všetko buď v pokoji, buď v pohybe a nech všetko zaberá priestor 
rovnajúci sa objemu predmetu. Pretože pohybujúci sa predmet existuje vždy v okamihu, je 
pohybujúci sa šíp nehybný. 

Štadión: Nech existujú dva rady telies, z ktorých každý sa skladá z toho istého počtu 
telies stáleho objemu. Nech sa tieto rady pohybujú po pretekárskej dráhe jeden vedľa 
druhého opačnými smermi rovnakou rýchlosťou, jeden od konca štadióna, druhý z jeho 
stredu. Prídeme k záveru, že polovica daného času sa rovná jeho dvojnásobku. 

To, ako sa nekonečný geometrický rad skrýva v prvých dvoch apóriách, si teraz 
ukážeme. V apórii Dichotómia si predstavme, že máme prejsť jednotkovú vzdialenosť 
z bodu A do bodu B. Na to, aby sme túto vzdialenosť prešli, musíme najprv prejsť polovicu 
celkovej (jednotkovej) vzdialenosti – musíme sa dostať do stredu cesty – do stredu úsečky 
AB, ktorý označíme S1. Zrejme platí |S1B| = 1/2. Teraz aplikujeme rovnaký princíp na 
úsečku S1B, ktorá má dĺžku jedna polovica – musíme sa dostať do stredu úsečky S1B. 
Tento bod si označíme S2. Jeho vzdialenosť od bodu B je |S2B| = 1/2 ∙  1/2 = 1/4, teda 
|S2B|=(1/2)2. Takto môžeme ďalej pokračovať a dostaneme, že v n-tom kroku sa budeme 
nachádzať v bode Sn, pričom jeho vzdialenosť od bodu B bude |SnB| = (1/2)n. Teda 
v každom kroku budeme od bodu B vzdialení istú kladnú vzdialenosť, a teda do bodu B 
nikdy neprídeme. Ak by sme tam prišli, museli by sme urobiť nekonečný počet krokov 
v konečnom čase, čo nie je možné. 

Na podobnom princípe funguje aj apória Achilles a korytnačka – ak dá Achilles 
korytnačke istý náskok, tak na to, aby prišiel do bodu, z ktorého vyštartovala, potrebuje istý 
čas (nehľadiac na to, koľkokrát rýchlejší Achilles je, je tento čas nenulový). Za tento čas sa 
však korytnačka posunie o istú nenulovú vzdialenosť. Achilles musí opäť prebehnúť túto 
vzdialenosť za nenulový čas atď. To ale znamená, že korytnačka bude vždy o istú 
vzdialenosť pred Achillom, a teda Achilles ju nikdy nepredbehne. 
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Riešenie týchto dvoch apórií spočíva v tom, ako chápeme nekonečno. Zenón vo svojej 
argumentácii vychádza z tzv. potenciálneho nekonečna (je to nekonečno, ktoré nevieme 
obsiahnuť naraz, ale vieme sa k nemu ľubovoľne blížiť). Avšak z pohľadu tzv. aktuálneho 
nekonečna (ide o nekonečno, ktoré je „výsledkom“ nekonečného procesu, nekonečno, 
ktoré dokážeme „uchopiť“ ako celok), tak dokážeme jednotlivé vzdialenosti jednoducho 
spočítať a aj keď ich je nekonečne veľa, tak ich dokážeme prejsť za konečný čas (v oboch 
apóriách sa s dĺžkou úseku skracuje aj čas potrebný na jeho prejdenie, a preto je možné 
prejsť nekonečný počet úsekov za konečný čas). 

Práve tieto problémy s uchopením nekonečna pravdepodobne spôsobili, že sa apórie 
z učebníc vytratili a v tej jedinej, kde zostali, sú zaradené na úplnom konci výkladu. Toto 
zaradenie má totiž výhodu v tom, že žiaci už majú za sebou prvé skúsenosti so sčitovaním 
nekonečných radov, a teda si vedia spočítať, kedy nastane „kľúčový okamih“ – kedy sa „to, 
čo sa pohybuje, dostane na koniec“, resp. kedy Achilles predbehne korytnačku. Zároveň 
vidíme aj to, že obe analyzované apórie, Dichotómia a Achilles a korytnačka, vedú tiež 
k súčtu nekonečného geometrického radu. 

Terminológia  

Všetci analyzovaní autori okrem jednej autorskej dvojice využívajú „štandardný“ 
prístup k definovaniu základných pojmov – začínajú členmi radu, postupnosťou 
čiastočných súčtov a súčet nekonečného radu potom zadefinujú ako limitu postupnosti 
čiastočných súčtov. Už nie všetci autori potom poukážu na to, že symbol ∑ 𝑎𝑛

∞
𝑛=1  má 

dvojaký význam – raz predstavuje rad ako objekt a druhýkrát predstavuje súčet tohto radu. 

Smítal a Šalát ([4], s. 46) zavádzajú pojem nekonečný rad odlišne (a veľmi netradične, 
keďže takúto definíciu som nenašiel ani vo vysokoškolských učebniciach): 

 

Nech 𝑎𝑛∈R (𝑛 = 1, 2, … ). Nekonečným radom (stručnejšie radom)  

∑ 𝑎𝑛

∞

𝑛=1

= 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛 + ⋯ 

nazývame postupnosť (𝑠𝑛)𝑛=1
∞ , 

𝑠𝑛 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛 (𝑛 = 1, 2, … ). 

 

Táto definícia stotožňuje nekonečný rad so špeciálne zostavenou postupnosťou (pri 
„štandardnej“ terminológii s postupnosťou jeho čiastočných súčtov). Tento prístup 
spôsobuje značný problém s pochopením tohto pojmu – pod symbolom sumy totiž 
prirodzene očakávame nejaký súčet, a teda číslo. Napriek tomu, že táto definícia sa 
nachádza v učebných textoch pre gymnaziálne triedy so zameraním na matematiku, nie je 
pre väčšinu žiakov vhodná a ak ju chceme ukázať žiakom, odporúčam to urobiť až na 
konci preberania tejto témy ako zaujímavosť (podobne ako vyššie uvedené apórie).  

Zámer autorov tejto definície podrobne opisuje Šalát v článku [5] – cieľom tejto 
definície bolo dať skutočnú definíciu radu bez neurčitého pojmu „symbol“, definíciu, ktorá 
v konečnom dôsledku prevádza pojem radu na pojem množiny. Táto definícia potom 
uľahčí výklad ďalších pojmov a budovanie príslušnej terminológie – napríklad nie je 
potrebné zavádzať konvergenciu a divergenciu nekonečného radu, pretože tie vyplývajú 
z konvergencie, resp. divergencie postupnosti, alebo napríklad termín rad s ohraničenou 
postupnosťou čiastočných súčtov sa môže skrátiť na ohraničený rad. 

Záver 

Nekonečné rady sú zaujímavou a podnetnou témou, ktorá by nemala chýbať v učive 
strednej školy (o to viac v učive gymnázií). Pri troche snahy je totiž možné uskutočniť 
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výklad témy (samozrejme, nie v celej jej šírke, avšak v rozsahu, ktorý bude dostatočný pre 
pochopenie problematiky) aj počas jednej vyučovacej hodiny, čo dokazuje aj učebnica [3] 
z roku 1963 pre prvý a druhý ročník stredných priemyselných škôl pre pracujúcich. 
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PROJEKT ZLEPŠIME VÝSLEDKY ŽIAKOV V MATEMATIKE A FYZIKE  

MARTIN HRIŇÁK 

ABSTRAKT. Obsahom nášho projektu je vytváranie vzdelávacích videí a zbierok úloh pre žiakov 2. stupňa 

základných škôl a žiakov stredných škôl. V príspevku sa nachádza predstavenie projektu a ponúknutie možnosti 
prezentovať projekt priamo na vašej škole a získať tak zbierky úloh pre školu zdarma.  

O projekte 

Od júna 2020 realizujeme v Jednote slovenských matematikov a fyzikov projekt 
Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. Obsahom projektu je vytváranie vzdelávacích videí 
a zbierok úloh pre žiakov základných a stredných škôl a organizovanie vzdelávacích aktivít 
pre pedagogických zamestnancov. Jednotlivé vzdelávacie videá sú zamerané nielen na 
jednotlivé čiastkové témy z učiva 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií 
a všetkých ročníkov stredných škôl, ale aj na témy pre žiakov s nadaním, ktoré nie sú 
obsahom štandardného učiva na školách, ale môžu im pomôcť napríklad pri riešení úloh 
z matematickej olympiády či pri riešení úloh korešpondenčných seminárov. V rámci 
projektu budú vytvorené aj zbierky úloh, ktoré budú prepojené na jednotlivé vzdelávacie 
videá. Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke  

https://www.jsmf.eu/projekt/. 

Samotné prezenčné projektové aktivity a tlačené zbierky sú určené len pre žiakov 
a učiteľov mimo Bratislavského samosprávneho kraja, avšak videá a elektronické verzie 
zbierok budú prístupné pre všetkých bez obmedzenia. 

Realizácia prezentácií projektu na školách 

V školskom roku 2022/2023 budeme realizovať prezentácie projektových aktivít 
a vzdelávanie pedagogických zamestnancov na základných a stredných školách. 
Obsahom vzdelávania pre pedagogických zamestnancov je ukážka práce so zbierkou úloh 
a s vytvorenými vzdelávacími videami. Podľa počtu žiakov, ktorí sa zapoja do nášho 
projektu, dostane každá zapojená škola daný počet zbierok úloh v tlačenej podobe. Pre 
záujemcov o účasť v našom projekte je určený dotazník, ktorý sa nachádza na stránke  

https://www.jsmf.eu/dotaznik-pre-ucitelov/. 

Po jeho vyplnení vás budeme kontaktovať a dohodneme si detaily spolupráce. Preto 
ak máte záujem o viac informácií o našom projekte, napíšte nám prostredníctvom tohto 
dotazníka a radi vám ho predstavíme osobne na vašej škole. 

 

Ing. Mgr. Martin Hriňák  
Jednota slovenských matematikov a fyzikov 
Mlynská dolina F1  
SK – 842 48 Bratislava 
e-mail: hrinak@jsmf.sk 
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RIEŠENIE MATEMATICKÝCH ÚLOH „HRUBOU SILOU“ 

JOZEF HVORECKÝ 

ABSTRAKT. Niektoré úlohy rekreačnej matematiky nie sú riešiteľné nástrojmi 
obsiahnutými v bežných učebných osnovách. Použitím hrubej sily (preverením všetkých 
alternatív) sa však vyriešiť dajú. Na konkrétnych úlohách ukazujeme, ako to spraviť 
redukovaním počtu alternatív a využitím IKT – v našom prípade tabuľkových kalkulátorov. 

Úvod 

Učenie matematiky v školách sa sústreďuje na analyticky presné riešenia dobre 
definovaných problémov. Niektoré problémy – napríklad z oblasti rekreačnej matematiky – 
sa preto môžu zdať študentom neriešiteľné, hoci také nie sú. Účinným nástrojom na ich 
vyriešenie často „metóda hrubej sily“. Ide o veľmi všeobecnú metódu riešenia, preto sa 
v mierne odlišných podobách sa uplatňuje v širokej škále vedných disciplín. Pozostáva 
z dvoch krokov. Najprv sa vygeneruje množina možných riešení (kandidáti). V druhom 
kroku sa kandidáti jeden po druhom preverujú, či nespĺňajú podmienky zadania [1]. 
Generovanie a testovanie sú oddelené. Pri úlohách s veľkým počtom kandidátov sa však 
môžu striedať, Vygeneruje sa časť, o ktorej predpokladáme, že je dosť veľká, aby sa v nej 
našlo riešenie. Keď sa nenájde, vygenerujeme ďalšiu skupinu atď.  

Podstatou metódy je teda masívne tipovanie kandidátov a ich preverovanie. Získať 
výsledok bez obmedzenia ich počtu a účinnej metódy preverovania by mohlo trvať pridlho. 
V článku sa preto venujeme jednak spôsobom redukcie počtu kandidátov, jednak 
efektívnemu prevereniu ich správnosti prostredníctvom výpočtov v tabuľkovom kalkulátore. 
Nie vždy potrebujeme poznať všetky riešenia. V závislosti na potrebnom počte sa možno 
rozhodnúť medzi dvomi prístupmi: 

• Ak je cieľom nájsť aspoň jedno riešenie, proces končí jeho nájdením. Ostatných 
nepreverených kandidátov ignorujeme. 

• Keď treba nájsť všetky riešenia, proces pokračuje, do ich vyčerpania. 
Metóda hrubej sily sa využíva aj vo vede. Predovšetkým vtedy, keď ešte nepoznáme 

rýchlejšiu efektívnejšiu metódu. Získané čiastkové výsledky a skúsenosti môžu naznačiť 
niektoré vnútorné väzby medzi kandidátmi a tým zlepšiť medzivýsledky – buď zúžiť ich 
počet a/alebo zefektívniť proces preverovania. V prvých rokoch umelej inteligencie sa takto 
napríklad postupovalo pri tvorbe šachových programov [2]. Dodnes sa podobné krokové 
aproximácie využívajú pri dešifrovaní [3], pretože autori šifier sa snažia skryť princíp 
kódovania a teda úplné a priame odhalenie zašifrovanej správy nie je možné.  

Oboznámiť žiakov s metódou hrubej sily je dôležité nielen preto, lebo sa dá využiť pri 
riešení matematických úloh, ale aj preto, lebo sa často uplatňuje aj v mnohých ďalších 
disciplínach: napríklad v biológii [5], chémii [6] a astronómii [7]. Rovnaký problém sa často 
dá riešiť pomocou viacerých prístupov v závislosti na spresnení jeho formulácie [8]. 
Metóda hrubej sily ponúka jeden z nástrojov spresňovania. Stačí mať odvahu a skúšať. 

Prvá úloha 

USA sú federáciou 50 štátov a federálneho územia (hlavné mesto). Navyše k USA 
patrí aj niekoľko neobývaných a obývaných pridružených teritórií. Rozdiel štvrtých mocnín 
ich počtov je 5936, kým rozdiel druhých mocnín iba 56. Koľko neobývaných a koľko 
obývaných teritórií je pridružených k USA? 

Označme počet obývaných území p a neobývaných q. Zo zadania je zrejmé, že p > q. 
Niektorí študenti dokážu zostaviť aj príslušné rovnice, aj keď ich nedokážu vyriešiť: 
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𝑝4 − 𝑞4 = 5936    (1) 

𝑝2 − 𝑞2 = 56    (2) 

Pretože riešenie sústavy rovníc druhého a štvrtého stupňa ďaleko presahuje 
požiadavky na žiakov a študentov (vrátane prvých ročníkov VŠ), daná sústava je vhodným 
príkladom uplatnenia metódy hrubej sily. 

Množinu kandidátov tvoria všetky dvojice prirodzených čísel (p, q), kde p > q. Množina 
je nekonečná, takže je vylúčené preveriť všetkých kandidátov. Zo zadania je však zrejmé, 
že aspoň jedna dvojica existuje. Preto sa budeme snažiť redukovať počet kandidátov. 
Nakoľko 

𝑝4 − 𝑞4 = 5936    (3) 

a q je prirodzené číslo, p4 > 5936. Z toho, že 

√5936
4

≅ 8.777     (4) 

Vyplýva, že najmenšia možná hodnota p je 9. 

Prvú rovnicu možno upraviť do podoby 

(𝑝2 − 𝑞2)(𝑝2 +  𝑞2) = 5936    (5) 

a potom prvý činiteľ nahradiť výrazom (2.2): 

56. (𝑝2 +  𝑞2) = 5936    (6) 

 (𝑝2 +  𝑞2) = 106    (7) 

Pretože druhá mocnina 11 je 121, hodnota p musí byť menšia ako 11. Množina 
kandidátov S má preto podobu 

𝑆 = {(𝑝, 𝑞)|(9 ≤ 𝑝 ≤ 10; 1 ≤ 𝑞 < 𝑝 }   (8) 

Preverovanie by sa dalo realizovať aj manuálne vďaka výraznej redukcii počtu 

kandidátov. Tabuľka 1 ukazuje hodnoty p2 + q2 vypočítané tabuľkovým kalkulátorom. Sú v 
nej uvedené iba hodnoty kandidátov z množiny S. Výpočet pre p = 9 a q = 9 chýba, lebo 
táto dvojica nie je z uvažovanej množiny. Ako vidieť, dvojica p = 9 a q = 5 je riešením. 

 

Tabuľka 1:  Preverenie prvkov množiny kandidátov S 

  q 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p 
9 82 85 90 97 106 117 130 145   

10 101 104 109 116 125 136 149 164 181 

 

Pri manuálnom výpočte by sme hľadanú dvojicu našli už na piaty pokus. Samozrejme, 
pri použití metódy hrubej sily sa takto rýchly výsledok nedá predpokladať – teoreticky sme 
mohli uspieť až pri poslednom z jedenástich kandidátov. Preto je rozumné výpočet 
automatizovať – či už pomocou tabuľkového kalkulátora alebo počítačového programu. 
Navyše otestovanie všetkých dvojíc dovoľuje konštatovať jedinečnosť nájdeného riešenia. 

Druhá úloha 

A, B a C, sú tri rôzne číslice pričom A>B. Nájdite trojciferné čísla ABC a BCA, ktorých 
rozdiel ABC – BCA nie je deliteľný 3. 

Testovanie náhodne zvolených trojíc nevedie k výsledku. Z toho vyplýva potreba 
otestovať všetky trojice kandidátov. Samotné zadanie teda nepriamo radí využiť metódu 
hrubej sily. Hodnotou C môže byť ktorákoľvek číslica od 0 do 9. B ako prvá číslica 
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trojciferného čísla musí byť najmenej 1. Pretože A je väčšie ako B, musí byť aspoň 2. 
Keďže musia byť rôzne, množina kandidátov má podobu: 

𝑆 = {(𝐴, 𝐵, 𝐶)│(0 ≤ 𝐶 ≤ 9; 1 ≤ 𝐵 < 9;   2 ≤ 𝐴 ≤ 9;  𝐴 > 𝐵;  𝐴 ≠ 𝐶; 𝐵 ≠ 𝐶)  }  (9) 

Kandidátov budeme testovať prostredníctvom výpočtov v tabuľkovom kalkulátore. 
Voľné bunky v Tabuľka 2 budú obsahovať výsledné hodnoty – bunky s hodnotou x 
nepatria do množiny kandidátov. Hodnoty A a B sa nachádzajú v rovnomenných stĺpcoch 
(začínajúc od A3, resp. B3), pritom obsahujú iba dvojice pre ktoré A > B. Nasledujúce 
stĺpce sú určené pre hodnoty C od 0 po 9.  

 

Tabuľka 2: Umiestnenie kandidátov v hárku tabuľkového kalkulátora 

  C 

A B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1   x x               

3 1   x   x             

3 2     x x             

4 1   x     x           

4 2     x   x           

4 3       x x           

5 1   x       x         

5 2     x     x         

5 3       x   x         

5 4         x x         

6 1   x         x       

6 2     x       x       

6 3       x     x       

6 4         x   x       

6 5           x x       

7 1   x           x     

7 2     x         x     

7 3       x       x     

7 4         x     x     

7 5           x   x     

7 6             x x     

8 1   x             x   

8 2     x           x   

8 3       x         x   

8 4         x       x   

8 5           x     x   

8 6             x   x   

8 7               x x   

9 1   x               x 
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9 2     x             x 

9 3       x           x 

9 4         x         x 

9 5           x       x 

9 6             x     x 

9 7               x   x 

9 8                 x x 

 

Vzhľadom na vysoký počet kandidátov má výpočet v tabuľkovom kalkulátore zmysel. 
Do bunky C3 vložíme formulu 

=MOD(($A3*100 + $B3*10 + C$2) – ($B3*100 + C$2*10 + $A3); 3)  (10) 

Výsledkom funkcie MOD(m; n) je zvyšok po delení delenca m deliteľom n. Symbol $ 
zaisťuje adekvátne kopírovanie hodnôt zo stĺpcov A a B, resp. z druhého riadku stĺpca C. 
Všetky výsledné hodnoty v tabuľke 0, teda každý kandidát je deliteľný tromi.  

Prečo nemá úloha riešenie? Zistenie sa odôvodniť aj teoreticky. Hodnoty A, B, a C 
reprezentujú stovky, desiatky a jednotky: 

ABC – BCA = (100*A + 10*B + C) – (100*B + 10*C + A) =  

= 99*A – 90*B – 9*C = 9*(11*A – 10*B – C)    (11) 

Rozdiel ABC – BCA sa vždy dá vyjadriť pomocou súčinu dvoch čísel, z ktorých jedno 
má hodnotu 9. Preto je deliteľný nielen tromi, ale aj deviatimi.  

Tretia úloha 

Kráľ Rozprávkového kráľovstva chová štyridsaťnohé stonožky a trojhlavé mnohonohé 
draky. Spolu majú 638 nôh a 53 hláv. Koľko nôh majú draky? 

Za predpokladu, že každá stonožka má jednu hlavu a všetky draky majú rovnaký počet 
nôh, zavedieme tri premenné: počet stonožiek (S), počet drakov (D) a počet nôh draka (X). 
Pomocou nich zostavíme rovnice: 

S*40 + D*X = 638       (12) 

 S*1 + D*3 = 53       (13) 

Získali sme dve rovnice s tromi neznámymi. Riešenie budeme hľadať hrubou silou, 
teda preverovaním potenciálnych kandidátov S, D a X. Pomocou uvedených vzťahov 
určíme ich maximálnu a minimálnu veľkosť. 

Rovnicu (13) upravíme do tvaru 

D*3 = 53 – S                    (14) 

Pretože kráľ má aspoň jednu stonožku, maximálny počet drakov je určený vzťahom  

𝐷 ≤
52

3
                                        (15) 

Pretože výsledok je 17,333…, kráľ má najviac 17 drakov.  

Z rovnice (12) vyplýva, že všetky tvory majú 638 nôh. Keby kráľ choval iba stonožky, 
ich počet by bol zhora ohraničený vzťahom 

𝑆 ≤
638

40
                        (16) 

Výsledok podielu je 15,95. Stonožiek môže byť najviac 15. Množinu kandidátov na počet 
stonožiek a počet drakov zapíšeme takto: 

𝑀 = {(𝑆, 𝐷)|1 ≤ 𝑆 ≤ 15; 1 ≤ 𝐷 ≤ 17}      (17) 
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Rovnicu (13) teraz upravíme do podoby 

S = 53 – D*3        (18) 

Počet nôh jedného draka ohraničíme zhora tým, že v rovnici (12) predpokladáme 
existenciu najmenej jednej stonožky a jedného draka. 

S*40 + D*X = 638        (19) 

40 + X = 638         (20) 

Drak nemá viac ako 598 nôh. Táto hodnota je priveľká na to, aby sme spravili testovanie 
všetkých kandidátov naraz. Nebol by síce problém vložiť celý výpočet do tabuľkového 
kalkulátora, vyznať sa v mori čísel by bolo oveľa ťažšie. Vhodnejšie bude robiť to 
postupne, v racionálne navrhnutých skupinách kandidátov. Pri ich výbere využijeme 
nasledujúce heuristiky: 

1. Najprv budeme predpokladať, počet nôh je párny. Toto obmedzenie nevyplýva zo 
zadania a nezaručuje výsledok. 

2. Podobne môžeme predvídať pomerne malý počet nôh. Naše prvé testovanie 
kandidátov začneme v tabuľkovom kalkulátore s hodnotami 2, 4, 6, 8 a 10. 

3. Ak nenájdeme riešenie, počet nôh budeme postupne zvyšovať o dve.  
4. Ak testovanie párnych čísel nepovedie k výsledku, pripustíme aj nepárny počet 

nôh. 
5. Uspokojíme sa s jedným riešením. Keď ho nájdeme, testovanie skončíme. 

Keď do vzťahu (12) vložíme upravenú rovnicu (14) a vhodne ju transformujeme, vznikne 
rovnica s dvomi neznámymi:   

(53 – D*3)*40 + D*X = 638       (21) 

2120 – 120*D + D*X = 638       (22) 

D*(X-120) = –1482       (23) 

Vďaka dvom neznámym sa výpočet dá jednoducho vložiť do hárky tabuľkového 
kalkulátora. V riadkoch bude možný počet drakov (od 1 do 17), v stĺpcoch počet ich nôh 
(na základe predchádzajúcej úvahu zatiaľ 2 až 10). Hľadaná dvojica kandidátov 
vygeneruje vo svojej  bunke výsledok -1482.  

 

Tabuľka 3: Preverovanie kandidátov na počet drakov a ich nôh 

 

 
Počet nôh draka (X) 

Počet drakov (D) 2 4 6 8 10 

1 -118 -116 -114 -112 -110 

2 -236 -232 -228 -224 -220 

3 -354 -348 -342 -336 -330 

4 -472 -464 -456 -448 -440 

5 -590 -580 -570 -560 -550 

6 -708 -696 -684 -672 -660 

7 -826 -812 -798 -784 -770 

8 -944 -928 -912 -896 -880 

9 -1062 -1044 -1026 -1008 -990 

10 -1180 -1160 -1140 -1120 -1100 

11 -1298 -1276 -1254 -1232 -1210 

12 -1416 -1392 -1368 -1344 -1320 
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13 -1534 -1508 -1482 -1456 -1430 

14 -1652 -1624 -1596 -1568 -1540 

15 -1770 -1740 -1710 -1680 -1650 

16 -1888 -1856 -1824 -1792 -1760 

17 -2006 -1972 -1938 -1904 -1870 

 

Zvýraznená bunka obsahuje požadovanú hodnotu. Kráľ chová 13 trojhlavých drakov, z 
ktorých každý má 6 nôh. Zo vzťahu (13) zistíme počet stonožiek 

S = 53 – 13*3 = 14        (24) 

Kráľovský zverinec má 14 stonožiek. 

Podobné neriešené úlohy 

Pre čitateľov, ktorých podobné úlohy zaujali, uvádzame niekoľko podobných. 
Pridávame aj návod, ako jednu triedu takýchto úloh vytvárať. Najprv viacero hotových 
zadaní: 

• Pre dvojicu prirodzených čísel x a y platí, že 3x – 3y = 19602. Určite hodnotu xy + yx.  

• Pre dvojicu prirodzených čísel x a y platí, že 2x – 2y = 19602. Určite hodnotu x + y. 

• Dané sú tri číslice A, B, C, pričom A>B. Nájdite trojciferné čísla ABC a BCA, pre ktoré 
rozdiel ABC – BCA nie je deliteľný 9. 

• Nájdite trojciferné čísla ABC a BCA, pre ktoré rozdiel ABC-CBA nie je deliteľný 11. 

• V zoologickej záhrade chovajú spolu 24 tiav a dromedárov. Vyzerajú podobne, ale ťava 
má dva hrby, kým dromedár iba jeden. Hrbov je spolu je 33. Koľko je tiav a koľko 
dromedárov? 

• Vilma chová žabu a denne jej dáva zjesť 5 múch. Niektoré dni je žaba taká hladná, že 
potrebuje 10 múch – za uplynulých 10 dní zjedla spolu 60 múch. Koľko dní bola 
mimoriadne hladná? 

• Na Marse žijú trojoké bytosti (Triádi) a päťoké bytosti (Pentádi). V dedine vedľa našej 
kozmickej stanice žije 26 Marťanov, ktorí majú spolu 86 očí. Koľkí z nich sú Triádi? 

• Kráľ Rozprávkového Kráľovstva chová štyridsaťnohé stonožky a trojhlavých 
mnohonohých drakov. Spolu majú 1112 nôh a 53 hláv. Koľko nôh majú draky? 
Podobné úlohy sa ľahko riešia metódou hrubej sily. Dajú sa nájsť v zbierkach úloh 

z rekreačnej matematiky a na internete. Pomocou tabuľkového kalkulátora sa však dajú sa 
vygenerovať mnohé ďalšie. 

Napríklad posledné vyššie uvedené zadanie (o chovateľskej stanici drakov a obrích 
stonožiek) vzniklo úpravou tretej riešenej úlohy. Tabuľke 4 obsahuje jej riešenia pre rôzne 
počty trojhlavých drakov a štyridsaťnohých stonožiek, ktoré majú spolu 53. Tabuľke 
obsahuje súčty pre 2, 4, 6, 8, resp. 10 nôh. Napríklad v riadku s 13 drakmi a 14 
stonožkami sme zvýraznili hodnotu 638, ktorá zodpovedá drakom so šiestimi nohami. 
Hodnota vľavo od nej (612) je riešením pre štvornohé draky. Hodnota vpravo (664) je 
riešením pre osemnohé.  

 

Tabuľka 4: Generátor úloh s trojhlavými drakmi a štyridsaťnohými stonožkami  

  Počet nôh draka (X) 

Draky (D) Stonožky (S) 2 4 6 8 10 

1 50 2002 2004 2006 2008 2010 

2 47 1884 1888 1892 1896 1900 
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3 44 1766 1772 1778 1784 1790 

4 41 1648 1656 1664 1672 1680 

5 38 1530 1540 1550 1560 1570 

6 35 1412 1424 1436 1448 1460 

7 32 1294 1308 1322 1336 1350 

8 29 1176 1192 1208 1224 1240 

9 26 1058 1076 1094 1112 1130 

10 23 940 960 980 1000 1020 

11 20 822 844 866 888 910 

12 17 704 728 752 776 800 

13 14 586 612 638 664 690 

14 11 468 496 524 552 580 

15 8 350 380 410 440 470 

16 5 232 264 296 328 360 

17 2 114 148 182 216 250 

 
Všeobecné zadanie znie takto (kde N je ktorákoľvek vnútorná hodnota tabuľky): Kráľ 

Rozprávkového Kráľovstva chová štyridsaťnohé stonožky a trojhlavých mnohonohých 
drakov. Spolu majú N nôh a 53 hláv. Koľko nôh majú draky? Voľbou rôznych N sa dá 
úloha individualizovať a použiť ako samostatná pre každého žiaka. 

Diskusia 

Vyučovanie matematiky by malo dať žiakom viac než schopnosť aplikovať vzorce na 
typové úlohy. Nepriamo to tvrdíme vtedy, keď odôvodňujeme jej existenciu ako predmetu 
rozvíjajúceho kritické myslenie. Ak má matematické vzdelanie spĺňať toto poslanie, potom 
musí rozvíjať schopnosť riešiť neznáme, nečakané zadania. V praxi sa totiž absolventmi 
stretnú najčastejšie s takými. Mnohé z nich nebudú na začiatku vyzerať ani ako 
matematické – aspoň v duchu toho, ako ich prezentujú učebnice. Použitie „hrubej sily“ je 
v takých prípadoch jednou z mála potenciálnych možností.  

Vo vyššie uvedených riešeniach sme overovali kandidátov prostredníctvom 
tabuľkového kalkulátora. Nie je to jediná možnosť. Po definovaní množiny kandidátov je 
možné ich testovať prostredníctvom programu vo vhodnom programovacom jazyku. Stačí 
využiť sériu vnorených cyklov. Hĺbka vnorenia je definovaná počtom kandidátov – pre 
každého kandidáta jeden. Treba však mať nainštalovaný vhodný programovací jazyk a 
vedieť programovať. Tabuľkový kalkulátor je oveľa dostupnejší – je súčasťou každého 
balíka MS Office. 

Preveriť kandidátov možno akýmkoľvek vhodným nástrojom, napríklad aj pomocou 
grafického zobrazenia.  
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Obrázok 1: Riešenie prvej úlohy v Geogebre 

 

Počas prípravy príspevku na konferenciu ATCM 2022 [11] napríklad doc. Koreňová 
navrhla riešenie vyššie uvedenej prvej úlohy prostredníctvom grafov v Geogebre – viď obr. 
1. Úloha má zdanlivo štyri riešenia. V skutočnosti sú riešeniami iba prirodzené čísla, teda 
priesečník kriviek v prvom kvadrante. Vyplýva to aj z ohraničenia kandidátov vo vzťahu (8). 

Z toho vyplýva, že princíp metódy hrubej sily musí mať iba dve charakteristiky: 

• Formálnymi úvahami redukujeme počet kandidátov s cieľom je zrýchliť riešenie. 
Použitím presného matematického aparátu zaručuje jeho nájdenie, ak existuje. Aby sa 
nestalo, že eliminujeme aj skupinu kandidátov, ktorá obsahuje riešenie (resp. viaceré 
riešenia).  

• Ak má byť testovacia fáza úspešná, musí zachytiť všetkých kandidátov. Nemusí sa to 
však stať naraz. Ak ich je veľmi veľa, je užitočné použiť vhodnú heuristiku. Príklad 
vidieť v riešení tretej úlohy – predpokladali sme, že počet nôh drakov je malé párne 
číslo. Vďaka tomu stačilo na získanie výsledku testovať iba 288 kandidátov. 
Samozrejme, heuristiky nezaručujú správnu odpoveď. (Čo keby bol počet nôh väčší 
alebo nepárny?) Úplná odpoveď sa získa iba otestovaním všetkých kandidátov. 
Napríklad úplné prehľadanie množiny kandidátov viedlo v druhej úlohe ku 
konštatovaniu, že úloha nemá riešenie. 

Záver 

Užitočnosť metódy hrubej sily sa dokázala mnohokrát už aj  v matematike. 
Najznámejším výsledkom z nedávnej doby je riešenie problému štyroch farieb [12], 
realizované tímom, v ktorom boli dvaja odborníci na teóriu grafov a jeden programátor. Ich 
príklad naznačuje, že na riešenie naozaj zložitých úloh je účelné zostaviť tímy – a to aj 
v školských podmienkach, dokonca aj počas online vzdelávania [13]. Ak počet kandidátov 
nie je veľký (povedzme v druhej úlohe), skupina 3-4 žiakov ich dokáže otestovať v krátkom 
čase aj manuálne. 
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Ako sme ukázali vyššie, kombináciou formálnych matematických úvah a nástrojov 
informačných a komunikačných technológií dokážeme vyriešiť pomerne náročné úlohy. 
Najdôležitejšie pritom je poznať adekvátne nástroje z oboch oblastí. Články [14], [15] a [16] 
obsahujú ďalšie úlohy podobného zamerania. Pre učiteľov je dobré vedieť, že metóda 
hrubej sily sa dá využiť aj na propedeutiku vybraných častí matematiky: na riešenie 
nerovností alebo diofantických rovníc. Je to teda metóda, ktoré v sebe dokáže zahrnúť 
poznatky celej rady vzdialených disciplín. 
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AKO ŠTUDENTI UČITEĽSTVA VNÍMAJÚ ARGUMENTÁCIU A DÔKAZY   

KATARÍNA JÁNOŠKOVÁ, MÁRIA SLAVÍČKOVÁ 

ABSTRAKT. V príspevku predstavíme výsledky skupinových interview so študentmi 1. 
ročníka magisterského stupňa učiteľstva matematiky zamerané na ich predstavy od 
argumentácií, dôvodení a dôkazoch.  

Na úvod 

Argumentácia a dôkazy sú významnou súčasťou vyučovania matematiky. Viaceré 
svetové výskumy ukazujú, že budúci učitelia matematiky nie sú pred nástupom do praxe 
dostatočne pripravení vo vyučovaní využívať argumentáciu a dôkazy na príslušnej 
kognitívnej úrovni žiakov [1]. Preto nás zaujímalo, aké majú študenti učiteľstva matematiky 
predstavy, postoje a názory ohľadom argumentácie a dôkazov v kontexte vyučovania 
matematiky. 

Náš výskum je súčasťou pilotného testovania medzinárodného Horizon 2020 projektu 
MaTeK (akronym z Enhancement of Research Excellence in Mathematics Teacher 
Knowledge, https://www.projectmatek.eu/). Projekt patrí medzi projekty podporené 
Európskou úniou a zamerané na budovanie výskumnej infraštruktúry a medziuniverzitnej 
siete (tzv. Twinning projekt). Na budovaní spomenutej medziuniverzitnej siete sa 
podieľame aj prostredníctvom spoločného výskumu orientovaného na budúcich učiteľov 
matematiky.       

Metodológia 

Výskumnú vzorku tvorilo 17 študentov prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva 
matematiky v kombinácii a študenti konverzného programu. Z toho piati respondenti boli 
študentmi Prírodovedeckej fakulty a dvanásti študenti Fakulty matematiky, fyziky a 
informatiky (z nich dvaja študenti konverzného programu). Druhý aprobačný predmet 
študentov učiteľstva matematiky v kombinácii je uvedený v Tabuľke 1 spolu 
s početnosťami týchto študentov.  

Na získanie dát sme zvolili metódu pološtruktúrovaných skupinových interview. 
Študenti sa rozdelili do 4 skupín podľa vlastných preferencii, pričom vznikli 3 skupiny so 
štyrmi študentmi a 1 skupina s piatimi študentmi. Každá skupina bola priradená k 
niektorému zo 4 výskumníkov, ktorý interview uskutočnil, nahral (MS Teams – obraz a 
zvuk, mobil – zvuk pre prípad, že by v nahrávke cez MS Teams nebolo dobre rozumieť), 
urobil transkript a dáta okódoval. 

Tabuľka 1: druhý aprobačný predmet študentov učiteľstva v kombinácii 

Druhý aprobačný predmet Počet študentov 

Fyzika 7 

Informatika 4 

Geografia 2 

Chémia 2 

Biológia 1 

Deskriptívna geometria 1 

 

 

https://www.projectmatek.eu/
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Interview prebehlo v paralelne v 4 skupinách na Fakulte matematiky, fyziky a 
informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 

V rámci bakalárskeho štúdia všetci respondenti absolvovali náčuvovú prax a získali 
matematický základ, no zatiaľ nemali predmety zamerané na didaktiku matematiky. Čo sa 
týka druhého aprobačného predmetu, viacerí študenti už v rámci bakalárskeho štúdia 
absolvovali odborové didaktické predmety. V rámci spoločného pedagogicko-
psychologického základu väčšina študentov absolvovala všeobecnú didaktiku (výnimku 
tvoria práve konverzní študenti).  

Opis výskumného nástroja 

Interview obsahovalo 4 základné oblasti, ktoré sme rozvinuli do 16 otázok tak, aby 
sme sa každej skupiny pýtali na to isté a získané dáta vedeli zlúčiť a vyhodnotiť. V úvodnej 
časti interview sme chceli študentov „rozohriať“ otázkami, týkajúcimi sa ich motivácie pre 
štúdium učiteľstva matematiky (v kombinácii). V nadväzujúcej druhej časti sme sa preniesli 
do budúcnosti, kde si mali respondenti predstaviť sami seba už ako učiteľov matematiky 
na 2. stupni základnej školy, alebo v 1. ročníku strednej školy. Chceli sme tak zistiť ich 
predstavy o príprave na vyučovanie, cieľoch, priebehu vyučovania, ako aj názory na 
význam argumentácie vo vyučovaní. V tretej časti sme sa hlbšie zameriavali na 
argumentáciu a zdôvodňovanie. V štvrtej, záverečnej časti sme sa vrátili do súčasnosti a 
pýtali sme sa respondentov na ich vzájomnú spoluprácu a vedomosti o možnostiach 
vzájomnej spolupráce študentov učiteľstva ako aj učiteľov v praxi. 

Spracovanie dát 

Pre spracovanie a následnú analýzu dát sme používali bežný textový a tabuľkový 
editor, prípadne rukou písané poznámky na tzv. whiteboard (nepoužili sme žiaden iný 
softvér). Na analýzu dát sme využívali metódu „open coding” – otvorené kódovanie, ako ho 
definuje [2]. Každý zo štyroch výskumníkov okódoval každú otázku samostatne, kódovania 
sme si navzájom porovnali, čím sme zabezpečili trianguláciu. Po spoločnom porovnaní a 
prediskutovaní kódov sme vytvorili finálne kódy spoločné pre všetky štyri transkripty. Po 
ďalšom preskúmaní sme kódy združili do štyroch okruhov záujmu týkajúcich sa 
nasledovných postojov, názorov, alebo predstáv budúcich učiteľov matematiky. Išlo o: 

1. ciele vyučovania a príprava na vyučovaciu hodinu; 
2. priebeh vyučovacej hodiny; 
3. argumentácia, dôvodenie a dôkazy; 
4. zdroje a spolupráca. 
 

V tomto príspevku sa zameriame len na dva z nich body, a to postoje študentov, 
budúcich učiteľov a názory na ciele vyučovania a prípravu na vyučovaciu hodinu (bod 1) 
a predstavy budúcich učiteľov matematiky týkajúcich sa argumentácie, zdôvodňovania 
a dôkazov (bod 3). 

Vyhodnotenie a diskusia 

V okruhu postoje a názory budúcich učiteľov o cieľoch vyučovania a príprave sme sa 
zaujímali o informáciu, čo by respondenti chceli svojím vyučovaním dosiahnuť, a čo 
považujú za dôležité pri príprave na vyučovaciu hodinu. 

Pri otázke čo by chceli (už ako učitelia matematiky) dosiahnuť svojím vyučovaním 
(Tab. 2), sa respondenti zamerali hlavne na budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k 
matematike. Chcú dosiahnuť, „aby matematika nebola taký strašiak“ (V1 – K4). Toto 
považovalo za dôležité až 12 respondentov. Podobne až 8 respondentov by chcelo 
dosiahnuť, aby žiaci „vedeli, že [matematika] sa používa v každodennom živote a bez nej 
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by nejak moc nič nešlo“ (V2 – A6), alebo „aby videli [žiaci] tú matematiku [...] aj v reálnom 
živote [že] je pre nich užitočné vedieť to, čo sa učíme.“ (V2 – B6) 

Prekvapivo iba 6 respondentov uviedlo, že by chceli rozvíjať myslenie ako 
kompetenciu – chceli by „naučiť [žiakov] rozmýšľať, [...] používať hlavu” (V1 – K5), aby si 
žiaci „osvojili to matematické zmýšľanie, [...] argumentáciu, zdôvodňovanie“ (V2 – C5). 

 

Tabuľka 2: - Početnosti výskytu kódov pomenúvajúcich ciele vyučovania respondentov 
jednotlivých skupín (V1 – V4) 

  V1 V2 V3 V4 Spolu 

podporiť pozitívny vzťah žiakov k matematike 2 3 4 3 12 

ukázať význam matematiky v reálnom živote 3 4 0 1 8 

rozvíjať myslenie ako kompetenciu 3 2 0 0 5 

zrozumiteľnosť matematiky na hodine 0 0 0 3 3 

 

Po priamej otázke na význam argumentácie, zdôvodňovania a dôkazov vo vyučovaní 
sa však už väčšina respondentov vyjadrila, že argumentáciu považujú za dôležitú. Zmena 
nastala najmä v skupine, v ktorej najskôr všetci uviedli ako cieľ ich vyučovania iba 
príjemnú atmosféru na hodine. Zistili sme, že postoj väčšiny respondentov k argumentácii 
vo vyučovaní matematiky je kladný. Väčšina respondentov vnímala/deklarovala veľký 
význam argumentácie a dôkazov, no v rozhovore sa zamerali najmä na konkrétnu 
implementáciu do vyučovacieho procesu. Ako môžeme vidieť v tabuľke 3, odpovede 
smerovali k významu argumentácie v každodennom živote, či dôrazom na primeranosť 
argumentácie veku. Dôkazy sú respondentmi vnímané tiež ako spôsob zvyšovania 
„dôveryhodnosti tvrdení [podaných učiteľom]“ (V4 – D12), pričom táto odpoveď sa vyskytla 
ojedinele, no vo viacerých skupinách. 

Tabuľka 3: Početnosti výskytu kódov v odpovediach respondentov jednotlivých skupín (V1 – 
V4)  na otázku: Aký význam / akú úlohu majú argumentácia, zdôvodňovanie a dôkazy vo vašom 

vyučovaní matematiky 

  V1 V2 V3 V4 Spolu 

argumentácia primeraná veku 0 4 2 1 7 

význam argumentácie do života 4 2 0 0 6 

postupné budovanie argumentácie 0 2 2 0 4 

zdôvodňovanie tvrdení učiteľa 0 2 1 1 4 

 

Na tomto mieste by sme rady upriamili pozornosť na skupinu V4 (viď Tab. 3), v ktorej 
štyria z piatich respondentov jasne nepomenovali význam argumentácie a dôkazov vo 
vyučovaní. Uviedli, že na to nie je na vyučovaní priestor, prípadne sa na základných 
školách argumentácia „[ešte] veľmi nerozvíja“ (V4 - E08). Títo respondenti zároveň v 
priebehu interview uviedli, že dokazovanie počas svojich základoškolských, či dokonca ani 
stredoškolských, čias nezažili a nevedia si ich teda predstaviť vo svojom vyučovaní. 
Taktiež všetci uviedli v úvodných častiach interview, že na vysokej škole očakávali nižšiu 
úroveň matematiky, resp. sa im matematika na vysokoškolskom štúdiu zdala príliš 
abstraktná, náročná a vzdialená od toho, čo budú sami vyučovať. V už spomenutej otázke, 
čo je cieľom ich vyučovania, sa iba respondenti tejto skupiny vyjadrili spôsobom „ja by som 
veľmi chcel, aby tí žiaci rozumeli tomu, čo im vysvetľujem. Aby tam nebol nikto taký, ktorý 
bude úplne tápať a nebude vôbec vedieť, o čo sa jedná.“ (V4 – D05). Respondenti by 
chceli matematiku „podať takým spôsobom, aby som ich zaujala, že, že proste áno, dá sa 
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tomu rozumieť.“ (V4 – E04). Respondenti pritom nespomenuli, že by chceli žiakom 
dopomôcť k porozumeniu matematiky ako takej (viď Tab. 2). Posledným postrehom v tejto 
skupine je spôsob, akým respondenti argumentovali a dokazovali pri neskoršie zadanom 
probléme. Veľmi silné zastúpenie mala tzv. empirická argumentácia, bez riadneho 
zdôvodnenia (t.j. iba overenie platnosti pre niekoľko konkrétnych prípadov). Výnimkou v 
tejto skupine bola jedna osoba, ktorá síce tiež uviedla, že úroveň matematiky na VŠ sa jej 
zdala vysoká, no jedným dychom dodala, že si uvedomila, prečo je dobré mať nadhľad 
nad učivom, ktoré učí. Táto osoba tiež pozitívne vnímala význam argumentácie a 
zdôvodňovania vo vyučovaní: „Vidím [v odvodzovaní vzorcov] veľký význam, prečo treba 
zdôvodňovať, aby žiaci tomu lepšie porozumeli.“ (V4 – D13).  

V priebehu interview respondenti riešili nasledujúcu úlohu: Keby ste chceli presvedčiť 
vašich žiakov, že súčet dvoch nepárnych čísel je párny, akými spôsobmi by ste to robili? 

V odpovediach sme sa sústredili na dva rozmery, a to reprezentácie, ktoré by v tomto 
príklade využili (Tab. 4), a úroveň predloženej argumentácie (Tab. 5) 

Tabuľka 4: Početnosti výskytu kódov pomenúvajúcich reprezentácie použité v argumentácií  
respondentov jednotlivých skupín (V1 – V4) 

 V1 V2 V3 V4 Spolu 

práca s fyzickými objektmi 0 1 3 3 7 

grafický spôsob 1 1 2 1 5 

algebrický spôsob 2 1 1 1 5 

slovne alebo nešpecifikovali 1 3 2 1 7 

 

Reprezentáciami obsiahnutými v odpovediach respondentov sú práca s fyzickými 
objektmi, grafický a algebrický spôsob reprezentácie, prípadne by použili iba slovný opis 
(viď Tab. 4). Respondenti zjavne kládli dôraz na názornosť, keďže mnohí spomenuli buď 
grafický spôsob alebo prácu s fyzickými objektmi.  

V odpovediach sme identifikovali tri úrovne využitej argumentácie (viď Tab. 5). Veľká 
časť respondentov sa vo svojej odpovedi dostala k základnej myšlienke, že každé nepárne 
číslo môžeme rozložiť na párne číslo plus jedna, a pri sčítaní dvoch čísel tohto tvaru 
vytvoria dve jednotky ďalší pár. Niektorí respondenti by so žiakmi začali empiricky, 
skúšaním príkladov, a následne by prešli k všeobecnej myšlienke. Objavilo sa tiež čisto 
empirické dokazovanie (u 5 respondentov, pričom 3 sú zo spomínanej skupiny V4). Jeden 
respondent však uviedol empirický spôsob až ako vhodnú alternatívu pre mladších žiakov 
na druhom stupni základnej školy. 

Tabuľka 5: Početnosti výskytu kódov pomenúvajúcich úroveň predloženej argumentácie v 
odpovediach respondentov jednotlivých skupín (V1 – V4) 

 V1 V2 V3 V4 Spolu 

riadne zdôvodnenie 2 2 3 0 7 

čisto empirický spôsob 1 0 1 3 5 

empirický spôsob s následnou úvahou 0 3 0 0 3 

 

Zisťovali sme tiež, čo považujú respondenti za dôkaz. Niektorí upozorňovali na potrebu 
všeobecnej platnosti dôkazu: „čo ak sa to niekde v nekonečne pokazí“ (V3 – P72). Vo 
viacerých prípadoch však respondenti rozlišovali medzi dôkazmi, ktoré zažili na vysokej 
škole, a dôkazmi, ktoré by uznali žiakom základnej či strednej školy. Validita dôkazu je 
podľa nich podmienená vekom, resp. ročníkom v ktorom sa žiak nachádza.  
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Respondentov sme sa pýtali tiež na to, ako by sa pripravovali na vyučovaciu hodinu a 
ktoré prvky ich prípravy sú podľa nich nevyhnutné. V tejto časti sme identifikovali 
nasledujúce kódy (viď Tab. 6). 

Tabuľka 6: Početnosti výskytu kódov pomenúvajúcich prípravu na vyučovanie respondentov 
jednotlivých skupín (V1 – V4) 

  V1 V2 V3 V4 Spolu 

určenie cieľu hodiny 1 3 3 5 12 

matematický obsah 1 2 4 4 11 

didaktický obsah 1 3 1 5 10 

časové rozvrhnutie 2 0 3 0 5 

kontext v rámci tematického celku 2 2 0 0 4 

 

Veľká časť odpovedí ohľadom matematického obsahu sa týkala vyhľadávania či 
prípravy príkladov, resp. úloh. Respondenti teda považovali prípravu obsahovej stránky 
učiva za dôležitú. Len zriedka sa však vyjadrili k príprave výkladu, nepadli výrazy ako 
definície, pojmy a podobne. Odpovede týkajúce sa kódu didaktický obsah boli zamerané 
na využitie vhodnej metódy, či plánovania postupnosti krokov prípravy. V odpovediach sa 
nevyskytoval dôraz na premyslenie spôsobu vysvetlenia či zdôvodnenia. Dvaja 
respondenti však uviedli, že by pri príprave premýšľali nad možnými otázkami žiakov.  

Iba v dvoch skupinách respondenti uviedli, že pri príprave budú plánovať, koľko času 
venovať jednotlivým častiam hodiny (časové rozvrhnutie). Tiež by sme chceli upriamiť 
pozornosť na to, že väčšina respondentov pri plánovaní hodiny využije aj písomnú 
prípravu. Majú v pláne si „nepripravovať veľa listov” (V3 – N17), spísať si iba „nejaké body” 
(V2 – C12), „nejaký ten priebeh [...] ako za radom postupovať” (V2 – B19) no chceli by si 
prípravu spísať. Taktiež len v dvoch skupinách bolo spomenuté prepojenie prípravy s 
minulými hodinami alebo nadviazanie na vstupné vedomosti žiakov (kontext v rámci 
tematického celku). Nevyskytol sa pritom pojem opakovanie. 

Záver 

Na základe výsledkov interview sme vyhodnotili, že respondenti sa zamýšľajú nad tým, 
ako by mohli žiakom predostrieť matematiku v dobrom svetle. Zväčša si uvedomujú 
dôležitosť a význam argumentácie, zdôvodňovania a dôkazov vo vyučovaní matematiky.  
Potvrdili sa tak naše pozitívne očakávania. Zároveň však treba dodať, že tento názor 
nezdieľajú všetci, a niektorí majú ťažkosti predstaviť si implementáciu v praxi. 

Z interview vyplýva, že študenti si vyberajú učiteľský smer zo svojho presvedčenia. 
Priamo pozitívne vnímanie ich štúdia a pozitívny postoj k zvolenému odboru vyjadrilo tak 9 
zo 17 respondentov. 

Za obzvlášť zaujímavé považujeme názory respondentov skupiny V4. Ich odpovede 
naznačujú zistenia hodné ďalšieho skúmania. Domnievame sa, že študenti, ktorí ako žiaci 
nezažili na hodinách argumentáciu, zdôvodňovanie a dôkazy 

1)  môžu mať aj počas vysokoškolského štúdia problémy riadne argumentovať;  

2)  nevedia, ako zaradiť argumentáciu do svojho vyučovania matematiky. 

Opísaná časť interview je súčasťou väčšieho projektu, v rámci ktorého je v pláne 
ďalšia práca s danými respondentmi. V neposlednom rade treba poznamenať, že ide o 
pilotný ročník slúžiaci na overenie použitých nástrojov a získanie vstupných informácií pre 
ďalšie skúmanie a hlavný zber dát začne v zimnom semestri akademického roka 2022/23. 



 
 49 

Poďakovanie: 

Naše poďakovanie patrí Tünde Kiss, Lenke Vráblovej a Michaele Zatrochovej, ktoré sa 
podieľali na zbere a analýze dát pilotného testovania.  

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Horizon 2020, č. 951822, MaTeK 
(projectmatek.eu) 

 

LITERATÚRA 

[1]  Stylianides, A. J., & Stylianides, G. J. Proof constructions and evaluations. 
Educational Studies in Mathematics, 72(2), 2009, 237–253. 
https://doi.org/10.1007/s10649-009-9191-3 

[2] Creswell, J. W. 30 Essential Skills for the Qualitative Researcher. SAGE Publication 
inc. 2015 

 

Mgr. Katarína Jánošková, doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.  
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Mlynská dolina 
SK – 842 48 Bratislava 
e-mail: katarina.janoskova@fmph.uniba.sk, slavickova@fmph.uniba.sk    

 
  

https://www.projectmatek.eu/
https://doi.org/10.1007/s10649-009-9191-3
mailto:katarina.janoskova@fmph.uniba.sk
mailto:slavickova@fmph.uniba.sk


 
 50 

METODIKY PODPORUJÚCE ROZVOJ FUNKČNÉHO MYSLENIA  

ZUZANA GÖNCIOVÁ, MONIKA KRIŠÁKOVÁ 

ABSTRAKT. V príspevku približujeme pojem funkčné myslenie a spôsob jeho rozvoja. 
Prezentujeme tri konkrétne metodiky na rozvoj funkčného myslenia vytvorené v rámci 
medzinárodného európskeho projektu FunThink, ktoré si účastníci konferencie mali možnosť 
vyskúšať. 

Funkčné myslenie a jeho rozvoj 

Pojem funkčné myslenie prvýkrát zaviedol nemecký matematik Felix Klein v roku 1905. 
Odvtedy sa tento pojem dostával stále viac do centra záujmu výskumníkov. Vyvíjal sa 
viacerými spôsobmi, čo viedlo k variáciám v jeho definíciách, ktoré súvisia s rôznymi 
koncepciami a pohľadmi na funkcie v matematickom vzdelávaní. Pre nás, ako 
spolupracovníkov medzinárodného projektu FunThink, predstavuje funkčné myslenie 
proces budovania pojmu funkcia a spôsobu uvažovania o nej. Ide o myslenie v oblasti 
vzťahov, vzájomných závislostí a zmien. Funkčné myslenie je veľmi dôležité nielen v 
matematike, ale aj v každodennom a profesijnom živote [1]. 

 Rozvoj funkčného myslenia je dlhodobý proces, ktorý začína už v ranom detstve. Deti 
si vďaka rôznym skúsenostiam vytvoria predstavu o tom, že niektoré deje majú svoju 
príčinu a následok, že niektoré objekty sú navzájom závislé a iné zase nie. Existuje viacero 
spôsobov ako rozvíjať funkčné myslenie žiakov. V rámci projektu FunThink uvažujeme o 
rozvoji funkčného myslenia z pohľadu štyroch aspektov pojmu funkcia [2], ktoré súvisia s 
rôznymi pohľadmi na funkcie. Sú to:  

1. Funkcia ako vstupno-výstupné priradenie. Takýto pohľad na funkciu zdôrazňuje 
operačný a výpočtový charakter konceptu funkcie. Nevyžaduje uvedomenie si 
kauzálneho vzťahu medzi vstupom a výstupom. Tento aspekt je typický pre úlohu na 
obrázku 1. 

 
2. Funkcia ako dynamický proces kovariancie. Ide o spôsob nazerania na dve 

veličiny, ktoré sa menia súčasne tak, že medzi ich hodnotami existuje invariantný 
vzťah ktorý má tú vlastnosť, že hodnota jednej veličiny určuje práve jednu hodnotu 
druhej veličiny. Možno si položiť otázku, ako sa zmení jedna premenná, kým sa druhá 
bude rovnomerne meniť.  

Obrázok 1: Funkcia ako vstupno-výstupné priradenie 
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3. Funkcia ako korešpondenčný vzťah. Ide o zameranie sa na vzťah medzi dvoma 
súbormi údajov a explicitné vyjadrenie (napríklad pomocou predpisu) tohto vzťahu 
alebo pravidla medzi dvoma veličinami. Takýto pohľad na funkciu je rozšírením prvého 
aspektu pojmu funkcia. Niektorí autori nerozlišujú tieto dva aspekty. V literatúre sa 
preto niekedy stretávame s vymedzením len troch aspektov. 

 
4. Funkcia ako matematický objekt. Funkcia predstavuje matematický objekt s 

charakteristickými vlastnosťami, ktorý môže byť reprezentovaný rôznymi spôsobmi 
(tabuľka, predpis funkcie,...), pričom každá reprezentácia poskytuje iný pohľad na ten 
istý objekt. Tento aspekt umožňuje skúmať vlastnosti daného typu funkcií (napr. 
kvadratické funkcie) alebo podobnosti a rozdiely medzi rôznymi typmi funkcií. 

 

Obrázok 3: Funkcia ako korešpondenčný vzťah 

 

Aspekty zdôrazňujú kľúčové charakteristiky funkcie a môžu byť základom pre 
vyučovanie funkcií a rozvoj funkčného myslenia. Majú určitý taxonomický charakter. Môžu 
(i keď určitými výhradami) naznačovať poradie, v ktorom je vhodné rozvíjať funkčné 
myslenie žiakov. Tieto aspekty tvorili určitý rámec pri navrhovaní nových metodík na rozvoj 
funkčného myslenia žiakov v projekte FunThink. 

 

 

Obrázok 2: Funkcia ako dynamický proces kovariancie 



 
 52 

 

Projekt FunThink 

Projekt FunThink (Functional Thinking) je medzinárodný projekt, na ktorom 
spolupracuje 8 univerzít z piatich európskych krajín (Cyprus, Holandsko, Nemecko, 
Poľsko, Slovensko). Hlavným cieľom projektu je podporiť učiteľov pri rozvíjaní funkčného 
myslenia žiakov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu vytvorili nové výučbové 
prostredia (metodiky), ktoré je možné implementovať od prvého stupňa základnej školy až 
po strednú školu. Ich tvorba zahŕňa štyri základné princípy [3], ktorými sú:  

a) bádateľský prístup: Vzdelávanie založené na bádaní vychádza z problémovej situácie, 
ktorá vyzýva žiakov, aby sa zapojili do výskumných aktivít ako pozorovanie, 
experimentovanie, formulovanie otázok, tvorba hypotéz, ich dokazovanie alebo 
vyvrátenie, reflexia, zostavovanie záverov. 

b) embodiment aktivity: Tieto aktivity prepájajú myseľ a telo v snahe zjednodušiť 
poznávací proces. Napríklad pri preberaní smernice lineárnej funkcie si žiaci 
prostredníctvom appletu môžu reálne zažiť rýchlosť rastu funkcie (metodika s názvom 
Zmena je zmena).  

c) prepojenie na situácie z reálneho života: Prepojenie aktivít na situácie z reálneho 
života poukazuje na aplikovateľnosť a potrebu konceptu funkcie. 

d) používanie (digitálnych) nástrojov: Používanie nástrojov, ako napríklad odmerné valce, 
pohybové senzory, rôzne applety a podobne, nám slúži na sprostredkovanie 
embodiment aktivít. 
Ďalším výstupom projektu sú vzdelávacie kurzy pre (budúcich) učiteľov. Okrem iného 

budú obsahovať aj sériu videonahrávok vyučovacích hodín zobrazujúcich implementáciu 
navrhnutých metodík. Navyše bude v rámci projektu spustená vzdelávacia, viacjazyčná, 
digitálna platforma. Tá poskytne učiteľom prístup k novým metodikám a vzdelávacím 
kurzom, ako aj priestor na zdieľanie vlastných nápadov a skúsenosti s rozvíjaním 
funkčného myslenia žiakov. Aktuálne informácie o projekte nájdete na stránke 
www.funthink.eu.  

Metodiky prezentované počas pracovnej dielne  

V tejto časti stručne popisujeme priebeh pracovnej dielne a prezentované metodiky. 
Počas pracovnej dielne boli prezentované tri metodiky: Pohyb v súradnicovej sústave, 
Guľôčky, Zmena je zmena. Účastníkov sme rozdelili do troch skupín. Jednotlivé skupiny 

Obrázok 4: Funkcia ako matematický objekt 

http://www.funthink.eu/
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pracovali s každou metodikou približne 10 minút. Po 30 minútach, kedy sa účastníci 
oboznámili s metodikami, sme predstavili projekt FunThink. V závere sme viedli spoločnú 
diskusiu o možnostiach využitia týchto metodík vo vyučovaní, ktorá bola obohatená  
o naše skúsenosti z ich overovania.  

1. metodika - Pohyb v súradnicovej sústave  

Metodika je určená pre žiakov 5. – 8. ročníka ZŠ. Poskytuje priestor na vytvorenie 
dobrej predstavy o súradnicovej sústave, ktorá je nutná pre ďalšiu prácu s funkciami. Je to 
spôsob, ako žiaci prídu do kontaktu s prvým aspektom „vstup-výstup“ a jeho grafickou 
reprezentáciou – bodom v súradnicovej sústave.  

Pomôcky: tablety 

 

2. metodika - Guľôčky  

Metodika je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Modelovaním reálnej situácie vytvoríme 
prvotnú predstavu o lineárnej funkcii. Metodika sa prioritne zameriava na kovariančný 
aspekt pojmu funkcia – zmena výšky hladiny vody v nádobe v závislosti od počtu 
vložených guľôčok. Ide o rastúcu lineárnu funkciu, ktorej definičný obor sú nezáporné celé 
čísla. Žiaci pracujú s rôznymi reprezentáciami funkcie (tabuľkou, grafom, slovným opisom, 
niektorí s predpisom). 

Pomôcky: odmerné valce, guľôčky, misky  

Obrázok 5: Ukážka aktivity z metodiky „Pohyb v súradnicovej sústave“ 

Obrázok 6: Ukážka aktivity z metodiky „Guľôčky“ 
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3. Metodika - Zmena je zmena 

Metodika je určená pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ. Smeruje k porozumeniu smernice, 
resp. k vytvoreniu dobrého základu pre jej porozumenie vo vyšších ročníkoch. Z pohľadu 
funkčného myslenia je dominantný aspekt kovariancie, v ktorom sa žiaci zameriavajú na 
porovnanie zmeny na osiach x a y. Tiež je podporený aspekt korešpondencie. V metodike 
sa pracuje iba s grafom lineárnej funkcie, avšak nie s lineárnou funkciou ako takou. Preto 
nie je nutné, aby žiaci poznali pojem lineárna funkcia. Je postačujúce, aby sa orientovali 
v geometrických termínoch – bod, priamka, vzdialenosť bodov.  

Pomôcky: tablety 

Obrázok 7: Záber z overovania metodiky „Guľôčky“ 

Obrázok 8: Ukážka aktivity z metodiky „Zmena je zmena“ 
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Záver 

Všetky vytvorené metodiky budú dostupné na online digitálnej platforme projektu 
FunThink koncom septembra 2023. V prípade záujmu o overovanie metodík navštívte 
stránku Klubu učiteľov matematiky (https://umv.science.upjs.sk/kum/), kde v záložke 
FunThink nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť.  
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ZMENA V POUŽÍVANÍ ZDROJOV VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY 
VPLYVOM DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA  

TÜNDE KISS, JAKUB MICHAL 

ABSTRAKT. V rámci príspevku sa budeme zaoberať používaním zdrojov na vyučovacích 
hodinách matematiky na základných a stredných školách na Slovensku a v Českej 
Republike. Našim cieľom je zistiť, aké zdroje učitelia matematiky používali pred dištančnou 
výučbou, aké nové zdroje objavili počas online vyučovania a taktiež nás zaujíma, ktoré zdroje 
používali naďalej aj napriek tomu, že dištančné vyučovanie skončilo, teda v súčasnosti počas 
prezenčnej výučby. 

Úvod 

V roku 2020 zasiahla svet pandémia ochorenia Covid-19 a zatvorenie škôl sa dotklo až 
94 % všetkých žiakov a študentov vo svete [1]. S náhlym prechodom na dištančnú výučbu 
si učitelia museli osvojiť nové prístupy k výučbe, zmeniť spôsob plánovania hodín 
a prispôsobiť prípravy na výučbu. 

V rámci projektu MaTeK [2], do ktorého sú zapojené krajiny Slovensko, Česká 
Republika, Taliansko, Nórsko a Turecko, bol uskutočnený výskum, ktorý bol zameraný na 
využívanie zdrojov učiteľmi matematiky pri príprave na vyučovaciu hodinu a počas výučby 
v súvislosti s rozvojom žiackeho uvažovania a dokazovania. Keďže v rámci výskumu 
respondentom – učiteľom matematiky základných a stredných škôl - bol zadaný dotazník 
v čase tesne po uzavretí škôl kvôli pandémii Covid-19, výsledky výskumu mohli byť 
ovplyvnené náhlym výskytom nových typov zdrojov. Na túto skutočnosť tiež poukazovali 
výsledky pilotného testovania [3], v rámci ktorého respondenti mali odpovedať na 
šesťstupňovej Likertovej škále na nasledujúcu otázku: „Do akej miery situácia okolo 
ochorenia Covid-19 zmenila spôsob, akým dnes používate zdroje?“, pričom stupne boli 
gradované od „vôbec nezmenila (1)“ po „vo veľkej miere (6)“. Do pilotného testovania bolo 
zapojených 108 respondentov zo všetkých krajín zapojených do projektu MaTeK, a na 
základe pozbieraných dát bol vypočítaný priemer 3,66. Môžeme sa teda domnievať, že 
učitelia určitú zmenu pociťovali, a preto sme sa rozhodli tejto téme sa venovať aj bližšie. 

Metodológia výskumu 

V rámci nášho výskumu sa sústredíme na využitie zdrojov pred, počas a po pandémie 
Covid-19. Náš výskum je zameraný na vyučovanie matematiky a fyziky na základných 
a stredných školách. Zber dát začal v júli 2022 a jeho plánované ukončenie je november 
2022. Dáta zbierame pomocou dotazníka, ktorý sme poslali učiteľom matematiky a/alebo 
fyziky. Dotazník sa skladá z dvoch častí: v prvej časti, na základe toho, či daný respondent 
učí matematiku, fyziku, alebo obidva predmety, sa pýtame na využívanie zdrojov pred, 
počas a po pandémie Covid-19. Druhá časť dotazníka obsahuje demografické otázky. 
Dotazník tvoria otvorené, polootvorené a taktiež zatvorené otázky. V dotazníku 
respondenti majú možnosť sa prihlásiť na rozhovor, v rámci ktorého budeme zisťovať 
bližšie používanie zdrojov prihlásených učiteľov. 

V rámci predloženého príspevku sa budeme zaoberať iba používaním zdrojov v rámci 
vyučovacích hodín matematiky na základných a stredných školách na Slovensku  
a v Českej Republike. Našim cieľom bolo zistiť, aké zdroje učitelia matematiky zo 
spomínaných dvoch krajín používali pred dištančnou výučbou, aké nové zdroje objavili 
počas online vyučovania a taktiež nás zaujímalo, ktoré zdroje používajú naďalej aj napriek 
tomu, že dištančné vyučovanie skončilo, teda v súčasnosti počas prezenčnej výučby. 
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Charakteristika súboru 

Do nášho výskumu sa zapojilo celkovo 112 učiteľov matematiky, alebo matematiky 
v kombinácii. Z toho bolo 60 zo Slovenska a 52 z Českej republiky. Viacerí učitelia okrem 
predmetu matematika počas zberu dát učili aj ďalšie predmety, rozdelenie ktorých 
zobrazuje nasledujúca Tabuľka  1. 

 

Vyučovací 
predmet 

Počet 
respondentov 

Fyzika 54 

Chémia 10 

Biológia 8 

Zemepis 8 

Iné 52 

Tabuľka 1: Rozdelenie respondentov podľa vyučovacích predmetov 

Medzi zapojenými respondentmi bolo 83 učiteliek a 29 učiteľov. Čo sa týka ich veku, 
a počtu rokov praxe, rozdelenia sú znázornené na nasledujúcich grafoch (Graf 1, Graf 2). 
Na základe týchto grafov si môžeme všimnúť, že do nášho výskumu sa zapojilo viac 
skúsenejších učiteľov, teda učiteľov s vyšším počtom rokov praxe. 

 

Graf 1: Rozdelenie respondentov podľa ich veku 
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Graf 2: Rozdelenie respondentov podľa počtu rokov praxe 

Ako posledný demografický údaj sme zisťovali typ školy, na ktorej respondenti 
vyučovali v školskom roku 2021/2022. Z celkového počtu 112, na štátnej škole vyučovalo 
102 respondentov, zvyšní respondenti vyučovali na súkromnej (6 respondentov), alebo na 
cirkevnej (4 respondenti) škole. Či respondenti pôsobili na základnej škole, gymnáziu, 
alebo strednej odbornej škole, ukazuje nasledujúci graf (viď Graf 3). 

 

 

Graf 3: Rozdelenie respondentov podľa typu škôl 
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Opis dát 

V rámci dotazníku nás zaujímali tri rôzne obdobia: obdobie pred príchodom pandémie 
Covid-19, obdobie dištančného vyučovania, a obdobie po skončení dištančného 
vyučovania. Od zapojených učiteľov sme zisťovali, ktoré zdroje používali najčastejšie, 
a ktoré najmenej často v danom období, a taktiež nás zaujímalo, aké zdroje vyskúšali 
a pravidelne používali, resp. vyskúšali, ale z nejakého dôvodu už ďalej nepoužívali. 
Zistené výsledky uvádzame po jednotlivých obdobiach: 

 

Používanie zdrojov pred príchodom pandémie Covid-19: 

Učitelia, ktorí sa zapojili do nášho výskumu, označili najčastejšie nasledujúce zdroje 
ako primárne pred príchodom pandémie Covid-19 na vyučovacích hodinách matematiky: 

• učebnice: 104 respondentov, 

• vlastné materiály pripravené v minulosti: 90 respondentov, 

• konzultácie s kolegami v škole: 84 respondentov. 
Opýtaní respondenti najmenej používali pred príchodom pandémie Covid-19 na 

vyučovacích hodinách matematiky nasledujúce zdroje: 

• sociálne siete (napríklad skupiny pre učiteľov matematiky na Facebooku): 
8 respondentov 

• odborné časopisy o výučbe matematiky (napríklad Učiteľ matematiky, ...): 
16 respondentov, 

• online video platformy (napríklad YouTube, Khan Academy, ...): 22 respondentov. 
Čo sa týka používania online zdrojov pred príchodom pandémie Covid-19, na základe 

výsledkov dotazníku učitelia používali online databázy alebo stránky pre zdieľané 
materiály vytvorenými učiteľmi, avšak všeobecné informačné stránky, ako napríklad 
Wikipédia, alebo rôzne blogy, online video platformy, ako napríklad YouTube a Khan 
Academy, alebo digitálne matematické aplikácie, ako napríklad GeoGebra a WolframAlpha 
používali menej. 

Tieto opísané informácie ukazuje aj nasledujúci graf (Graf 4). 

 

 

Graf 4: Používanie zdrojov pred príchodom pandémie Covid-19 
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Používanie zdrojov počas dištančného vzdelávania: 

Čo sa týka používania zdrojov, ktoré učitelia vyskúšali, a pravidelne ich používali pri 
dištančnom vzdelávaní, rovnako, ako pred príchodom pandémie Covid-19, na prvých 
dvoch miestach sa nachádzajú tie isté zdroje, ako aj na posledných dvoch miestach: 

• vlastné materiály pripravené v minulosti: 84 respondentov, 

• učebnice: 83 respondentov, 

• odborné časopisy o výučbe matematiky (napríklad Učiteľ matematiky, ...): 
10 respondentov, 

• sociálne siete (napríklad skupiny pre učiteľov matematiky na Facebooku): 
24 respondentov. 

Čo sa týka používania online zdrojov počas dištančného vzdelávania, môžeme si 
všimnúť, ako ukazuje aj nasledujúci graf (Graf 5), že v poradí sa posunuli vyššie online 
zdroje, a to hlavne online video platformy, ako napríklad YouTube a Khan Academy (65 
respondentov), digitálne matematické aplikácie, ako napríklad Geogebra a WolframAlpha 
(60 respondentov). Táto skutočnosť avšak vôbec nie je prekvapujúca, keďže sa dalo 
očakávať, že počas dištančného vzdelávania učitelia budú využívať častejšie online zdroje. 

 

 

Graf 5: Pravidelné používanie zdrojov počas dištančného vzdelávania 

V rámci jednej otázky sme sa pýtali učiteľov, ktoré zdroje vyskúšali, ale z nejakého 
dôvodu nepoužívali pravidelne pri dištančnom vzdelávaní. Najviac odpovedí prišlo na 
online video platformy, ako napríklad YouTube a Khan Academy (36 respondentov), a na 
digitálne matematické aplikácie, ako napríklad GeoGebra alebo WolframAlpha 
(28 respondentov). Môžeme si teda všimnúť, že z respondentov, ktorí počas dištančného 
vzdelávania vyskúšali online video platformy, alebo digitálne matematické aplikácie, tretina 
ich nepoužíva pravidelne.  

Čo sa týka používania aplikácie GeoGebra, na základe rozhovorov s niektorými 
zapojenými učiteľmi vidíme nasledujúce dôvody, prečo tretina respondentov po vyskúšaní 
nepoužívala túto aplikáciu: 

• pre nových používateľov je zoznámenie sa s aplikáciou časovo náročná, 

• príprava na hodinu pomocou tejto aplikácie je časovo náročná, 
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• učitelia základných škôl uprednostnili také aplikácie, v rámci ktorých žiaci priamo 
mohli narábať s rysovacími pomôckami. Toto sumarizuje aj nasledujúca odpoveď 
učiteľa: „Pri dištančnej výučbe sa mi GeoGebra nehodila. Žiaci potrebovali vidieť 
ako konštrukcie previesť kružidlom a pravítkom. Preto som ju nakoniec nahradila 
jednoduchším softwarom pre interaktívne tabule, kde bola možnosť tieto nástroje 
zobraziť.“ 

Ďalšie dôvody nespokojnosti respondentov so zdrojmi budeme hľadať v ďalšom kroku 
výskumu na základe rozhovorov so zapojenými učiteľmi. 

 

Používanie zdrojov po skončení dištančného vzdelávania: 

V poslednej časti nášho dotazníku nás zaujímalo, ktoré zdroje učitelia objavili počas 
dištančného vzdelávania, a ktoré z týchto zdrojov aj naďalej používajú po skončení 
dištančného vzdelávania, teda v súčasnosti v rámci prezenčnej výučby, alebo práve 
naopak, z nejakého dôvodu ich už nepoužívajú. 

Zaujímavým zistením bolo, že po tom, ako sme zdroje zoradili podľa početnosti, sme 
zistili, že online video platformy, ako napríklad YouTube a Khan Academy sa nachádzajú 
v obidvoch prípadoch na prvom mieste, teda aj v zozname zdrojov, ktoré učitelia objavili 
počas dištančného vzdelávania a stále ich používajú pri prezenčnej výučbe 
(35 respondentov), a taktiež v zozname zdrojov, ktoré učitelia objavili počas dištančného 
vzdelávania, avšak z nejakého dôvodu ich pri prezenčnej výučbe nepoužívajú 
(24 respondentov). Opýtaní respondenti uviedli, že tieto zdroje v súčasnosti pri prezenčnej 
výučbe používajú skôr už len ako zdroj domácich úloh, alebo na samoštúdium žiakov, ako 
uviedla aj jeden z respondentov: „Využívam ich (videá na YouTube) stále – nie však na 
hodine, ale pre žiakov, ktorí nie sú prítomní v škole, poprípade sa chcú doučiť, môžu si 
s nimi pomôcť.“ Samozrejme, vzhľadom na početnosť skúmanej vzorky tu nemôžeme 
hovoriť o veľkých rozdieloch, a budeme pokračovať v skúmaní na väčšej vzorke. 

Čo sa týka používania zdrojov ako digitálne matematické aplikácie (GeoGebra, 
WolframAlpha), sociálne siete (Facebook), všeobecné informačné stránky (Wikipédia, 
blogy), v súčasnosti, po skončení pandémie Covid-19 učitelia sa rozdelili na dve, takmer 
rovnako veľké skupiny. 

Väčší rozdiel medzi učiteľmi si môžeme všimnúť, ako ukazuje aj Graf 6, pri zdroji 
online databázy alebo stránky pre zdieľanie materiálov vytvorených učiteľmi. Na základe 
výsledkov nášho výskumu môžeme povedať, že približne štyrikrát viac učiteľov zostalo pri 
používaní tohto zdroja, teda 31 respondentov objavilo a stále používa tento zdroj, kým len 
7 respondentov objavilo, ale v súčasnosti nepoužíva tento zdroj. Samozrejme vzhľadom 
na veľkosť vzorky nemôžeme zovšeobecňovať a je potrebné ďalšie skúmanie. 



 
 62 

  

Graf 6: Používanie zdrojov po skončení dištančného vzdelávania 

Záver 

V rámci príspevku sme sa zaoberali tým, aké zdroje opýtaní učitelia používali pred 
príchodom pandémie Covid-19, aké zdroje vyskúšali a pravidelne používali/nepoužívali 
v rámci dištančného vzdelávania, a nie v poslednom rade, aké zdroje objavili 
a používajú/nepoužívajú v súčasnosti. 

Zaujímavým zistením bolo, že učebnice, ako zdroje, nachádzali nielen pred príchodom 
pandémie Covid-19, ale aj počas dištančného vzdelávania, na začiatku zoznamu 
používaných zdrojov. Domnievame sa, že počas dištančného vzdelávania to tak ostalo 
preto, lebo viacerí vydavatelia sprístupnili učiteľom elektronické verzie učebníc. 

Čo sa týka online zdrojov, potvrdila sa domnienka mnohých z nás, že učitelia ich 
používali vo väčšej miere, ako pred dištančným vzdelávaním. Avšak, na základe našich 
výsledkov, s niektorými zdrojmi (online video platformy, digitálne matematické aplikácie) 
niekedy až tretina opýtaných respondentov nebola spokojná. Tu vzniká dobrý podnet na 
to, čo by sa dalo vylepšiť v metodických materiáloch pre tieto zdroje, aby učitelia ich 
naďalej využívali. 

Keďže výskum stále prebieha, v blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť výsledky 
výskumu, a následne ich interpretáciu. Taktiež sa zameriavame na vyučovací predmet 
fyzika na slovenských a českých školách. 
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DLHÁ CESTA KU KOMPLEXNÝM ČÍSLAM  

ZBYNĚK KUBÁČEK 

ABSTRAKT. Prvá zmienka o odmocnine z čísla −1 je z polovice 16. st., prvá geometrická 
interpretácia komplexných čísel však vznikla až o dve storočia neskôr. Autorom je nórsky 
zememerač Caspar Wessel a základná myšlienka je veľmi pekná. 

Skutočne matematikom chýbalo riešenie rovnice 𝒙𝟐 + 𝟏 = 𝟎 ? 

Motivačný úvod ku komplexným číslam má nezriedka podobu „matematikom vadilo, že 

rovnica 𝑥2 + 1 = 0 nemá reálne korene, preto vymysleli komplexné čísla“. Nuž, mierne 
povedané, nebolo to úplne tak: matematici komplexné čísla nehľadali, ale našli (detaily už 
o chvíľu) a zistili, že sú užitočné. Dlho ich však vnímali len ako akési fiktívne veličiny (túto 
pozíciu mali napríklad aj záporné čísla), ktoré nemajú vhodnú interpretáciu (pre záporné 
čísla ju našiel John Wallis: v svojej Algebre z r. 1685 ich ako prvý umiestnil na číselnú os, 
pozri [7, s. 265]). Použiteľné interpretácie komplexných čísel sa objavili až koncom 18. a 
začiatkom 19. storočia. Z nich sa dnes najčastejšie používa opis „komplexné čísla sú 
dvojice reálnych čísel, pričom súčet a súčin takýchto dvojíc je definovaný nasledovne: ...“. 
Takéto zavedenie komplexných čísel je podľa mňa pre gymnazistu aj začínajúceho 
vysokoškoláka príliš abstraktné, preto ma zaujala interpretácia nórskeho zememerača 
Caspara Wessela vyplývajúca z jeho práce „O analytickej reprezentácii smeru“ 
prednesenej pred Dánskou akadémiou vied  10. 3. 1797. Pozornosť si táto práca zaslúži aj 
z historického hľadiska: je to totiž najstaršia použiteľná interpretácia komplexných čísel. 

Kubická rovnica a Cardanove vzorce 

Rozhodujúcu úlohu v histórii komplexných čísel zohrala kubická rovnica. Z jej 
dramatickej histórie sa obmedzíme len na zopár základných faktov. Vzorce pre riešenie 
kubických rovníc publikoval Gerolamo Cardano v roku 1545 v diele Ars Magna. Návod na 

riešenie rovnice tvaru 𝑥3 = 𝐴𝑥 + 𝐵 je na obr. 1. 

 

 

Obrázok 1: Návod na riešenie kubickej rovnice v Cardanovej Ars Magna: Ak tretia mocnina 
tretiny počtu 𝑥 nie je väčšia ako štvorec polovice konštantného člena, odčítaj prvý od druhého a 

najprv pripočítaj odmocninu z výsledku k polovici konštantného člena a potom ju od tej istej polovice 
odčítaj, budeš mať, ako bolo už predtým povedané, binóm a jeho apotómu, súčet ich tretích 

odmocnín je hodnota neznámej. 

Stručne naznačme myšlienku odvodenia (postup je z Eulerovej učebnice [4], s. 107-

109). Ak 𝑥 = 𝑎 + 𝑏, tak  𝑥3 = (𝑎 + 𝑏)3 = 3𝑎𝑏(𝑎 + 𝑏) + 𝑎3 + 𝑏3 = 3𝑎𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑎3 + 𝑏3, teda 𝑥 =
𝑎 + 𝑏 je koreň rovnice 
 

 𝑥3 = 3𝑎𝑏 ∙ 𝑥 +   𝑎3 + 𝑏3 .  
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Preto, ak máme riešiť rovnicu 
 

 𝑥3 = 𝐴𝑥 + 𝐵,  
 

snažíme sa nájsť čísla 𝑎, 𝑏 tak, aby platilo 
 

   𝐴 = 3𝑎𝑏,  𝐵 = 𝑎3 + 𝑏3,  

čo je to isté ako       

   
(

𝐴

3
)

3

= 𝑎3𝑏3,  
 𝐵 = 𝑎3 + 𝑏3.  

 

Riešenie tejto sústavy s neznámymi 𝑎3 , 𝑏3  možno previesť na riešenie kvadratickej 

rovnice. Dostali sme tak tvrdenie: rovnica 𝑥3 = 𝐴𝑥 + 𝐵 má koreň 
 

𝑎 + 𝑏 = √𝐵

2
+ √(

𝐵

2
)

2

− (
𝐴

3
)

33

+ √𝐵

2
− √(

𝐵

2
)

2

− (
𝐴

3
)

33

,  

 

pričom naše úvahy platia za predpokladu  
 

 (
𝐵

2
)

2

− (
𝐴

3
)

3

≥ 0, (*) 

 

vtedy má totiž príslušná kvadratická rovnica reálne korene (porovnaj aj s textom k obr. 1). 

Rafael Bombelli  

Na svet pomohol komplexným číslam Rafael Bombelli: v svojej Algebre z r. 1572 
ukázal, že ak na riešenie kubickej rovnice  

 

 𝑥3 = 15𝑥 + 4  (**) 
 

nedovolene (nie je totiž splnená podmienka (*)) použijeme Cardanov vzorec (
𝐴

3
= 5, 

𝐵

2
= 2), 

pričom s odmocninami zo záporných čísel budeme počítať podľa rovnakých pravidiel ako 
s reálnymi číslami, dostaneme správny výsledok (dosadením ľahko overíme, že číslo 4 je 
skutočne koreň rovnice (**)): 
 

𝑥 = √2 + √22 − 53
3

+ √2 − √22 − 53
3

= √2 + √−121
3

+ √2 − √−121
3

=  
 

= √2 + 11 ∙ √−1
3

+ √2 − 11 ∙ √−1
3

= √2 + 11 ∙ 𝑖
3

+ √2 − 11 ∙ 𝑖
3

= 2 + 𝑖 + 2 − 𝑖 = 4 , 
 

rovnosti  √2 ± 11 ∙ 𝑖3 = 2 ± 𝑖  možno overiť výpočtom (v ktorom využívame, že 𝑖2 = −1) 

 

(2 ± 𝑖)3 = 23 ± 3 ∙ 22𝑖 + 3 ∙ 2𝑖2 ± 𝑖2 ∙ 𝑖 = 8 ± 12𝑖 − 6 ∓ 𝑖 = 2 ± 11𝑖. 
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Obrázok 2: Ukážka výpočtu z Bombelliho Algebry: v porovnaní s Cardanom (pozri obr. 1) vidno 
už zárodky symbolických zápisov. 

Wessel definuje súčet a súčin úsečiek v rovine 

Medzi Bombelliho Algebrou z r. 1572 a Wesselovou interpretáciou komplexných čísel 
z r. 1797 leží viac ako dvesto rokov. Matematici v tomto období nezaháľali a – hoci si 
komplexné čísla nevedeli predstaviť – odvodili pomocou nich množstvo dôležitých 
výsledkov. Pekne to vystihla Judith Grabiner (v súvislosti s rozprávaním o inej skupine 
fiktívnych matematických objektov – o nekonečne malých veličinách): „Komplexné čísla 

boli zrejme užitočné v algebre a trigonometrii, hoci definícia √−1 bola len formálna; prečo 

nepoužiť plodné vzorce obsahujúce √−1, ak vedú k platným záverom?“ ([5, s. 21]) 

Z Wesselovej práce nás bude zaujímať opis sčítania a predovšetkým opis násobenia 
(kvôli nemu vlastne celý tento text vznikol). Sformulujeme ich tak, aby dostatočne vynikol 
dôležitý – hoci zrejmý – fakt: ak chceme zovšeobecňovať operácie sčítania a násobenia, 
ktoré poznáme z reálnych čísel, je dôležité nájsť taký ich opis, ktorý možnosť 
zovšeobecnenia obsahuje. V prípade sčítania nepôjde o nič prekvapujúce: súčet na 
číselnej osi možno názorne definovať pomocou orientovaných úsečiek opisujúcich polohu 
bodu, pozri obr. 3. Takýto opis polohy možno použiť aj pre body roviny, vďaka tomu možno 
opis súčtu rozšíriť z bodov číselnej osi na body roviny.   

 

 

Orientované úsečky (polohové vektory 

znázorňujúce polohu bodov 5 ( ) 

a −7 ( ) ... 

 

 

... a konštrukcia súčtu 5 + (−7) 
pomocou nich: vektor , ktorý 
určoval polohu bodu −7 , posunieme 
tak, aby jeho začiatočný bod bol 
v bode 5 , potom koncový bod tohto 
posunutého polohového vektora určuje 
polohu bodu 5 + (−7). 

Obrázok 3: „Zovšeobecniteľný“ opis súčtu reálnych čísel.  

V prípade násobenia nám možnosť zovšeobecnenia poskytne tento opis súčinu  𝑎 ∙ 𝑏 

reálnych čísel 𝑎, 𝑏: 
 

 ako vznikne číslo 𝑎 z čísla 1, tak vznikne číslo 𝑎 ∙ 𝑏 z čísla 𝑏. (***) 

5
+

( −
7

)  

0 5 −7 

radice quadrata 

radice cubica 

2 + √−1 

𝑥3 = 15𝑥 + 4 

2 − √−1 
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Ako 
vznikne 
z bodu 1 

bod 𝑎, 

Polohový vektor bodu 1 

treba otočiť o uhol 𝛼  a jeho 

veľkosť zväčšiť |𝑎|-násobne: 

 

tak 
vznikne 
z bodu 𝑏 

bod 𝑎 ∙ 𝑏. 

Ak rovnaký postup (otočiť 
o uhol 𝛼  a |𝑎| -násobne 
zväčšiť veľkosť) použijeme 

na polohový vektor  
(|𝑏|; 𝛽)  bodu 𝑏 , dostaneme 

polohový vektor  
(|𝑎| ∙ |𝑏|; 𝛼 + 𝛽): 

 

Obrázok 4: Opis (***) prenesený z bodov reálnej osi na body (resp. ich polohové vektory) v 
rovine. 

V ideálnom prípade by zovšeobecnenie z obr. 4 mohli objaviť sami žiaci/študenti. 
Odporúčaný ďalší postup: 

• objavený opis násobenia otestujeme na súčine kladného a záporného čísla a na 
súčine dvoch záporných reálnych čísel: ak dostaneme správny výsledok, signalizuje 
to, že by sme mohli byť na správnej ceste, 

• skúmame, ako vyzerá súčin bodu roviny (resp. jeho polohového vektora) 
a kladného/záporného reálneho čísla – mali by sme zistiť, že výsledok je rovnaký ako 
pri násobení vektora reálnym číslom; 

• kľúčový objav: pri takto definovanom násobení existuje v rovine bod (dokonca dva), 
ktorého súčin so sebou samým je číslo −1 (z úvah v predchádzajúcej odrážke pritom 
vyplýva, že jeden z týchto bodov je (−1)-násobok druhého),  

• nevyhnutná „remeselná“ práca: overíme, že operácie súčtu a súčinu dvoch bodov 
(dvoch orientovaných úsečiek) v rovine majú vlastnosti, ktoré od takýchto operácií 
očakávame: komutatívnosť, asociatívnosť, distributívnosť; 

• bod 𝑏  s polohovým vektorom (|𝑏|; 𝛽) možno opísať viacerými spôsobmi:𝑏 = (|𝑏|; 𝛽), 
𝑏 = [|𝑏| cos 𝛽 ; |𝑏| sin 𝛽] , 𝑏 = |𝑏| cos 𝛽 + 𝑖 ∙ |𝑏| sin 𝛽 , porovnaním rôznych zápisov pre 
bod 𝑏𝑛 môžeme odvodiť napr. de Moivreove vzorce, atď. 
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ZAUJÍMAVÉ VYUŽITIE 3D GEOGEBRY V ÚLOHÁCH 

KATARÍNA LAŠŠOVÁ 

ABSTRAKT. Na základe žiackych riešení nami zostavenej trojice geometrických úloh 
zameraných na rozvoj priestorovej predstavivosti sme vytvorili na portáli Geogebra online 
dostupné riešenie daných úloh. Žiaci i učitelia si tak môžu skontrolovať riešenia týchto úloh. 
Príspevkom chceme učiteľom priblížiť princíp vlastnej tvorby podobných úloh a takto ukázať 
využitie dostupných funkcii v programe GeoGebra v 3D module. 

Úvod 

Potreba rozvíjať priestorovú predstavivosť u žiakov každej vekovej kategórie je stále 
aktuálna. Priestorovú predstavivosť ako dôležitú schopnosť ľudského mozgu 
necharakterizujú iba vnemy a pamäťové predstavy o 3D objektoch. Je zrejmé, že 
priestorovú predstavivosť, hoci i nevedome, využívame počas každodenných športových 
aktivít a vodičských povinností, ale aj pri príležitostnom dizajnovaní nového nábytku či 
orientácii v rámci turistiky. Priestorová predstavivosť je Linnom a Petersenom [1] 
prezentovaná ako istá zručnosť v reprezentovaní, transformovaní, generovaní a 
premenovávaní symboliky a nejazykových informácii, a tiež ako mentálny proces, ktorý sa 
používa na vnímanie, uchovávanie, pripomínanie, vytváranie, upravovanie a spájanie 
rôznych priestorových predstáv. Podobne je Šedivým a kolektívom priestorová 
predstavivosť považovaná za schopnosť predstaviť si trojrozmerné geometrické tvary a ich 
vlastnosti ako napríklad tvar, polohu a veľkosť [2]. 

Popis výskumnej vzorky a výskumné nástroje k zberu a spracovaniu 

dát 

Žiacke riešenia sme získavali počas septembra 2021 na výskumnej vzorke 78 
tohoročných absolventov rôznych stredných škôl -  gymnázií (32%), stredných odborných 
škôl (24%) a stredných pedagogických škôl (44%).  

Navrhli sme tri úlohy. Úloha A bola zameraná na otáčanie hracej kocky po hracom 
pláne. Úloha B a úloha C obsahovali rovnaké zadanie, ktoré sa týkalo dopĺňania 
správneho počtu bodiek do pripravených sietí kocky (sieť B a sieť C). Sieť B však je 
štandardne používaná a sieť C je považovaná za menej často používanú v školskej praxi. 

Uvádzame zadania úloh.  

Úloha A 

Do jednotlivých políčok hracieho plánu zakreslite počet bodiek, ktoré sa nachádzajú na 
stene kocky po jej preklopení o 90° v smere hracieho plánu. 

Úloha B, Úloha C 

Dokreslite do sietí kocky počet bodiek na jednotlivých stenách hracej kocky. 

 
Obrázok 2 Úloha A 

 
Obrázok 3 Úloha B 

 
Obrázok 4 Úloha C 
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Žiacke riešenia úloh 

Pri analýze žiackych riešení môžeme z Grafu 1 zistiť celkovú úspešnosť jednotlivých 
úloh a z Grafu 2 úspešnosť vyplnenia jednotlivých políčok herného plánu. 

 

 
Graf 1 Celková úspešnosť 

 
Graf 2 Úspešnosť Úlohy A 

V Obrázku 4 uvádzame správne a v Obrázku 5 nesprávne žiacke riešenia jednotlivých 
úloh. Môžeme si všimnúť, že žiaci úlohy vyplnili dvomi spôsobmi - buď nakreslili jednotlivé 
bodky alebo iba vpísali číslo predstavujúce súčet bodiek.  

 

 

  
Obrázok 5 Správne riešenia úloh 

 

  
Obrázok 6 Nesprávne riešenia úlohy 

Taktiež uvádzame dve zaujímavé riešenia Úlohy A, ktoré sme spočiatku považovali 
za nesprávne. Nakoľko sme v zadaní úlohy nezdôraznili, či majú žiaci do hracieho plánu 
zakresliť počet bodiek, ktoré pri otáčaní kocky vytvárajú stopu na hracom pláne alebo 
počet bodiek, ktoré sú viditeľné pri pohľade zhora, aj tento spôsob riešenia považujeme 
za plnohodnotné a správne riešenie (viď Obrázok 6). 

  
Obrázok 7 Zaujímavé riešenia Úlohy A 
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Na základe žiackych riešení nami zostavenej trojice geometrických úloh zameraných 
na rozvoj priestorovej predstavivosti sme vytvorili na portáli GeoGebra online dostupné 
riešenie daných úloh. 

Tvorba úloh v GeoGebre 

Pre lepšie pochopenie problematiky a predstavu, ako vhodne otáčať kocku 
v riešeniach úloh, sme v programe GeoGebra zostavili sadu úloh. Tieto úlohy môžu slúžiť 
učiteľom aj žiakom ako pomôcka k pochopeniu úloh a zároveň zohrávajú rolu i spätnej 
väzby. Po zverejnení na našom Geogebra portáli ku každej úlohe prikladáme aj príslušný 
QR kód a webovú adresu, aby tieto úlohy boli dostupné pre všetkých učiteľov aj žiakov, 
ktorí majú o dané riešenie úloh záujem.  

Úloha A: https://www.geogebra.org/m/adsz5sww#material/amh5ft4p 

Úloha B: https://www.geogebra.org/m/adsz5sww#material/pdkmdfsm 

Úloha C: https://www.geogebra.org/m/adsz5sww#material/ekbfxxmk 

 

Úloha A. 

 

Úloha B. 

 

Úloha C. 

 

 
Obrázok 8 Úloha A 
v GeoGebre 

 
Obrázok 9 Úloha B  

v GeoGebre 

 
Obrázok 10 Úloha C 

v GeoGebre 

Nástroj a funkcia GeoGebry použité v riešení Úlohy A  

Riešenie jednotlivých úloh sme zostavili v matematickej aplikácii GeoGebra tak, aby ju 
užívateľ mal možnosť ovládať dvoma spôsobmi. Možnosti ovládania sú prístupné ihneď 
po spustení aplikácie. Už pri spustení čoho-doplň má užívateľ možnosť vidieť tzv. 
Nákresňu a Geometrický vzhľad 3D. V Úlohe A je napríklad v nákresni dostupná (využitím 
funkcie Tlačidlo) možnosť pre používateľa automaticky ovládať posúvanie kocky 
po hernom pláne. Tlačidlo mení svoj názov zo slova „START“ na slovo „STOP“. V úlohe B 
a úlohe C má Tlačidlo „START“ / „STOP“ funkciu rozkladania a skladania sietí kocky.  

 

  
Obrázok 11 Automatické ovládanie Úlohy A v GeoGebre 

Druhý spôsob ovládania otáčania kocky po hernom pláne (Úloha A) alebo skladanie 
a rozkladanie sietí kocky (Úloha B a C) je zabezpečený využitím nástroja Posuvník.  



 
 72 

 

 

 

Obrázok 12 Manuálne ovládanie Úlohy B a C v GeoGebre 

Úloha A v matematickej aplikácii GeoGebra je obohatená aj pozičným ovládaním 
pohybu kocky po hernom pláne. Užívateľ tak môže pohybovať kockou stláčaním Tlačidiel 
na prototype herného plánu. Po stlačení na jednotlivé Tlačidlá sa kocka premiestni sa 
určenú pozíciu a tiež v základnej pozícii zostane pôvodná kocka zafarbená na šedo. 

 

 
 

Obrázok 13 Pozičné ovládanie Úlohy A v GeoGebre 

Funkciu Tlačidlo , ktorá bola viackrát využitá v riešení úloh, bolo potrebné nastaviť tak, 
aby fungovala podľa našich predstáv. Po výbere daného objektu, ktorý sme chceli 
Tlačidlom ovládať, sme do možnosti skriptovanie a následne na kliknutie vložili príkaz 
„Začať animáciu“. Potom pomocou vhodných argumentov Tlačidlo pracovalo podľa našich 
predstáv. Mnohé iné užitočné príkazy môže užívateľ nájsť v ľavom dolnom roku stlačením 
na „?“.  

 

 
Obrázok 14 Nastavenie Posuvníka 

Tak ako je v Geometrickom vzhľade 3D predvolené, tak počas celého spustenia 
aplikácie v každom kroku je možné meniť pohľady na kocku, resp. sieť kocky v pohľade 
zhora, zdola, spredu, zozadu, z pravej i z ľavej strany. 

Záver 

Z rôznych dostupných zdrojov je zrejmé, že problematika priestorovej predstavivosti je 
stále aktuálna. Armahs [3] uvádza, že nízka priestorová predstavivosť môže byť 
spôsobená aj nedostatočnými skúsenosťami s učením geometrie. Tento fakt potvrdzuje aj 
Marchis [4] a Vallo [5], podľa ktorých je neustále rozvíjanie priestorovej predstavivosti 
nevyhnutné. Preto veríme, že nami navrhnutá sada úloh v programe GeoGebra v 3D 
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module pomôžu žiakom pri vizualizácií jednotlivých úloh a tiež dodajú inšpiráciu 
pri vytváraní vlastných nových GeoGebra 3D úloh. 
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POLÁRNÍ PLANIMETR 

JAKUB MICHAL 

ABSTRAKT. V příspěvku je představeno dnes již téměř zapomenuté měřidlo, tzv. polární 
planimetr. Tento analogový přístroj slouží k určování obsahů rovinných útvarů. Popsán je 
princip jeho fungování a dále jsou uvedeny ukázky několika úloh, které pomocí měřidla 
můžeme se žáky řešit v hodinách matematiky například v oblasti integrálního počtu. 

Úvod 

„Jakákoliv dostatečně pokročilá technologie  

je k nerozeznání od magie.“ 
Arthur C. Clarke [5] (s. 105) 

 

Moderní technologie nám v mnohém usnadňují život. V posledních letech je trend 
zařazování výpočetní techniky do výuky silnější než kdy dříve, často se tak ovšem děje na 
úkor didaktických a pedagogických zásad i metod, které by žáka mohly obohatit. Jako 
příklad z matematiky můžeme uvést výpočet druhé odmocniny čísla, který se dnes již 
téměř nevyučuje. Kalkulačku máme přeci všichni po ruce, přinejmenším v mobilním 
telefonu, a celý problém je tak redukován na banální stisknutí n+1 knoflíků, kde n je počet 
cifer daného čísla, z nějž odmocninu počítáme. O to větším překvapením pak pro žáky 
může být seznámení s některým z algoritmů pro písemný výpočet odmocniny a jeho 
podstatou (využívající například toho, že součet libovolného počtu členů posloupnosti 
lichých čísel je čtvercové číslo). Setkání s původní metodou u něčeho, co je z dnešního 
pohledu samozřejmé nebo jednoduché, může u žáků vyvolat jakýsi „wow“ efekt a být tak 
pro ně fascinující a motivující poznávat. Úvodní citát od vědce a spisovatele Arthura C. 
Clarkea tak může přesně popisovat to, co se děje při výpočtu odmocniny na digitální 
kalkulačce, do jejíhož fungování žák zkrátka obyčejně nevidí – je pro něj magií. 

Tento článek se věnuje zjišťování obsahů pomocí měřidla, které se v dnešní době, 
právě v důsledku používání výpočetní techniky, již příliš nevyužívá. Cílem další kapitoly je 
měřidlo představit a pokusit se čtenáře přesvědčit, že někdy to může být i obráceně, než 
píše v úvodu Clarke – také technologie, která je zapomenutá a na první pohled 
jednoduchá může vypadat jako kouzlo. 

Co je planimetr a co s ním můžeme měřit? 

Planimetr, jak už bylo zmíněno, je přístroj sloužící k měření obsahů rovinných útvarů. 
Existuje mnoho různých typů planimetru, základní dělení je však na lineární a polární 
(kterému je tento článek věnován primárně). Polární planimetr se skládá z dvojice tzv. 
ramen (viz obrázek 1). Na straně (a) ramena s trasovačem nalezneme jak stupnici 
opatřenou noniem, který nám umožňuje měřit s přesností na setiny čtverečného palce 
(případně čtverečného centimetru, závisí na výrobci), tak dvojici na sebe kolmých koleček, 
které umožňují pohyb a měření. Na straně (b) je pak samotný trasovač, tedy lupa 
s vyznačeným středem. Kotevní rameno je opatřeno dvojicí hrotů. Hrot (c) zapadá do 
prohlubně umístěné v části (a), zatímco ostrý hrot v části (d) je umístěn na závaží a slouží 
pro ukotvení měřidla na papíru. Sestavený a k měření připravený planimetr je na obrázku 
2. 

 Při měření obsahu je hrot v části (d) stacionární a měřič opisuje trasovačem obvod 
měřeného útvaru (v našem případě proti směru hodinových ručiček – to je ovšem závislé 
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na konstrukci stupnice). Poté, co se vrátí do původního bodu, odečte měřič obsah útvaru 
na stupnici.  

 

 

 

Obrázek 1: Části polárního planimetru 

Po přečtení předchozího odstavce čtenáře může zarazit, že je obsah zjišťován na 
základě obvodu daného útvaru. Existují přeci útvary o různém obsahu se stejným 
obvodem (viz obrázek 3). Překvapením však je, že i zde planimetr naměří správnou 
hodnotu – výsledek, který zobrazí, tak nemůže být závislý pouze na obvodu [3]. Planimetr 
se také nepodaří „zmást“, pokud například výrazně zvětšíme obvod, ale jen nepatrně 
obsah (viz obrázek 4) [3]. Velikost obsahu v obou případech bude opět naměřena 
korektně. 

 

 

 

Obrázek 2: Planimetr připravený k měření 
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Obrázek 3: Útvary různého obsahu, ale stejného obvodu 

 

Obrázek 4: Velké zvětšení obvodu při malém zvětšení obsahu 

Pomocí planimetru můžeme měřit i obsahy složitějších útvarů. Nabízí se tak například 
měření rozloh států na mapě. Při pečlivém měření můžeme dosáhnout i více než 98% 
přesnosti. Zvýšit přesnost lze například vícerým opsáním obvodu a následným vydělením 
získané hodnoty počtem opsání. U chyby měření je třeba brát v úvahu nejen nepřesnost 
měřitele a odchylky měřidla, ale také nepřesnosti použité mapy a zobrazení. 

Jak to funguje? 

Na konci minulé části byly zmíněny odchylky měřidla a nepřesnosti měření. Nabízí se tak 
otázka, zda by dokonalý měřitel naměřil dokonalým planimetrem skutečný obsah, nebo 
zda je metoda pouze přibližná. Stručná odpověď je, že ano, metoda je exaktní a vychází 
z tzv. Greenovy věty [4] (s. 384): 

 

∮(𝑃 𝑑𝑥 + 𝑄 𝑑𝑦) = ∬
𝜕𝑄

𝜕𝑥
−

𝜕𝑃

𝜕𝑦𝑅𝐶

 𝑑𝑥 𝑑𝑦 

 

Věta dává do souvislosti vztah obvodu útvaru a jeho obsahu, využívá ovšem vyšší a 
relativně složité matematiky. Vysvětlit fungování planimetru však jde i elementárněji 
pomocí středoškolské matematiky, jak je popsáno v [2]: 

 

1. Definujme orientovaný obsah útvaru. Pokud útvar vzniká „tažením“ (v [1] a [2] 
označeno jako „sweeping“) úsečky tak, že se úsečka pohybuje ve směru 
normálového vektoru, budeme jeho obsah značit kladně (tedy plochu, kterou 
úsečka 𝐴𝐵 „vykreslila“ při přemístění do 𝐴1𝐵1, na obrázku 5 vyšrafováno). Pokud 
by útvar vznikl pohybem v opačném směru, než je orientován normálový vektor, 
tedy přemístěním úsečky 𝐴1𝐵1 do 𝐴𝐵, obsah by měl stejnou velikost, ale záporné 
znaménko.  
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Obrázek 5: Plocha vzniklá tažením úsečky 

2. Uvažujme, že konce dané úsečky opisují uzavřené křivky proti směru hodinových 
ručiček (obrázek 6). Pak celkový obsah, který úsečka vykreslí, bude 𝐴 = 𝐴𝑅 − 𝐴𝐿, 

 

Obrázek 6: Konce úsečky opisují uzavřené křivky 

kde 𝐴𝑅 je obsah pravého a 𝐴𝐿 levého obrazce, jejichž obvod je tvořen uzavřenými 
křivkami, po kterých se konce úsečky pohybovaly. Proč tomu tak je, lze 
nahlédnout, pokud si pohyb rozdělíme na část, kdy přibývá kladný a kdy záporný 
obsah (viz obrázek 7). Vidíme, že část mezi útvary je vybarvena v obou případech, 
tedy jednou je kladná a jednou záporná a odečte se, čímž se dostáváme k rozdílu 
obsahů útvarů. 

 

  

Obrázek 7: Kladný (vlevo) a záporný (vpravo) obsah při pohybu konců úseček po uzavřených 
křivkách 

 
 

 

3. K sestrojení planimetru upevníme na „úsečku“ kolečko tak, že úsečka je jeho osou 
(svislá úsečka na obrázku 8). Planimetr tak může vykonávat dva základní pohyby. 
První je znázorněn na obrázku 8, kdy úsečkou pohybujeme přímo ve směru 
normálového vektoru a plocha, kterou vykresluje, má tvar rovnoběžníku. 
V takovém případě je obsah této plochy 𝐴 = 𝑙𝑟 , kde 𝑙  je délka úsečky a 𝑟 
orientovaná vzdálenost, kterou ujede kolečko. 
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Obrázek 8: Pohyb ve směru normálového vektoru 

Druhým typem pohybu je otáčení kolem bodu styku kolečka s podložkou, kdy se 
kolečko samotné neotáčí. Při tomto typu pohybu (znázorněném na obrázku 9) je 
část obsahu kladná a část záporná. Na obrázku 8 se úsečka otočila do 
horizontální polohy o kladný úhel 𝛼. Proto část, která je v obrázku vytečkovaná, 
bude mít obsah záporný a část vyšrafovaná kladný. 

 

Obrázek 9: Otočení kolem bodu styku kolečka s podložkou 

Jaká bude celková vykreslená plocha při otočení? K tomu, abychom na tuto 
otázku mohli odpovědět, nejprve připomeňme, že obsah kruhové výseče můžeme 

spočítat jako 𝐴 =
1

2
𝑟2𝛼, kde 𝑟 je poloměr dané kružnice a 𝛼 úhel příslušný dané 

výseči. Dále definujme proměnnou 𝜆 , která bude popisovat polohu kolečka na 
úsečce tak, že 𝜆 = 0  bude odpovídat poloze kolečka uprostřed úsečky. Pokud 

bude kolečko na jednom z konců úsečky, bude 𝜆 =1. Polohy mezi středem a 
koncem pak budou přímo úměrně rozděleny. Obdobně pro opačný konec, pro 
který bude 𝜆 = −1. Platí tedy, že délka úsečky na jedné straně od kolečka je rovna 
(1+𝜆)𝑙

2
 a na druhé straně 

(1−𝜆)𝑙

2
 (viz obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Délky úseček na obou stranách od kolečka 
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Tyto vzdálenosti jsou poloměry kruhových výsečí, které vznikají na obrázku 9. 
Součet jejich orientovaných obsahů tak spočítáme takto: 

 

𝐴 =
1

2
[

(1−𝜆)𝑙

2
]

2

𝛼 −
1

2
[

(1+𝜆)𝑙

2
]

2

𝛼 =  −
1

2
𝜆𝑙2𝛼  

 

4. Celkový obsah, který úsečka vykreslí, je složen ze dvou výše popsaných pohybů, 
tedy: 

𝐴 = 𝑙𝑟 −
1

2
𝜆𝑙2𝛼. 

 

 V kroku 2 jsme také ukázali, že pro obsah vykreslený úsečkou platí: 

 

𝐴 = 𝐴𝑅 − 𝐴𝑙 . 

 Proto můžeme psát: 

𝐴𝑅 − 𝐴𝐿 =  𝑙𝑟 −
1

2
𝜆𝑙2𝛼. 

 

5. Pokud mluvíme o polárním planimetru, pak jeden konec úsečky opisuje část 
kružnice (to zajišťuje ukotvení kotevním ramenem, viz obrázek 11). Snadno si 
rozmyslíme, že když je délka kotevního rameno větší, než je délka ramene 
s trasovačem, neopíše konec kotevního ramene nikdy kružnici, nýbrž se vždy po 
obtažení obvodu měřeného útvaru vrátí do výchozí pozice8. Proto platí, že 𝐴𝐿 = 0.  

 

Obrázek 11: Měření obsahu elipsy 

Dále platí, že 𝛼  je v součtu také nula, protože se planimetr vrátí po obtažení 
obvodu do výchozí polohy. Výsledný obsah tedy je: 

 

𝐴𝑅 = 𝑙𝑟. 

 
8 Prozatím uvažujeme, že kotevní rameno je ukotveno vně měřeného útvaru. Případ, 

kdy by bylo ukotveno uvnitř útvaru, je probrán dále. 
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Vidíme, že nijak nezáleží na poloze kolečka na úsečce a celkový obsah je přímo 
úměrný otáčení kolečka. V případě polárního planimetru levý konec úsečky obepisuje část 
kružnice, v případě lineárního úsečku, odvození by však bylo shodné [2]. Z výsledné 
rovnice je také zřejmé, že pro kalibraci přístroje stačí změnit délku ramena trasovače, což 
planimetry obvykle umožňují. 

Někdy je z praktických důvodů dobré kotvící rameno ukotvit uvnitř obsahu útvaru. 
Toho zejména využijeme, pokud je obsah útvaru větší, než by bylo možné měřit klasickým 
ukotvením vně. V takovém případě obsah spočítáme takto [2]: 

 

𝐴 = 𝑙𝑟 + 𝜋𝑟2 − 𝜆𝜋𝑙2, 

  

kde  𝜋𝑟2 přibylo proto, že levé rameno nyní opíše celou kružnici o poloměru 𝑟. Rameno 

trasovače se také otočí celé dokola (o 2𝜋). Tedy z 𝐴 = 𝑙𝑟 −
1

2
𝜆𝑙2Δ𝛼 v bodu 4 dostáváme, 

že je třeba odečíst ještě 𝜆𝜋𝑙2 . Protože planimetr je určen k měření s ukotvením vně 
objektu, na stupnici odečítáme pouze hodnotu 𝑙𝑟. K ní musíme přičíst a odečíst patřičné 
konstanty, které jsou obvykle uvedeny výrobcem (délky ramene a poloha kolečka).  

Další možné využití ve školské matematice 

Pomocí planimetru můžeme zjišťovat obsah plochy pod křivkou, a tak i empiricky zkoumat, 
jaká by k dané funkci mohla být funkce primitivní [3]. Na obrázku 11 byly například 
vyneseny po měření obsahů pod grafem funkce cosinus odpovídající hodnoty (černé 
body). Ty se blíží odpovídajícím hodnotám funkce sinus. 

 

Obrázek 12: Primitivní funkce k funkci cosinus 

Pro kalibraci měřidla je zase vhodné využít vlastností funkce 𝑦 = 𝑒𝑥 [3].  Výsledky testu 
přesnosti měřidla jsou zachyceny na obrázku 12, kde černé body jsou naměřené hodnoty. 
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Obrázek 13: Funkce 𝑦 = 𝑒𝑥 

Závěr 

Přestože se dnes již s planimetry moc nesetkáme, mohou aktivity s ním spojené být 
ozvláštněním hodiny matematiky a práce s nimi v sobě nese i potenciál pro tvorbu mnoha 
zajímavých úloh. I když pomůcka dnes již není běžně dostupná, můžeme na webu nalézt 
způsoby, jak si planimetr vytvořit z různých stavebnic nebo jiných běžných předmětů. Pro 
žáky může být také zajímavý příběh planimetru, který využíval v praxi Greenovu větu (více 
o Greenově větě nalezne čtenář v [4] nebo [1]) dávno předtím, než byla dokázána. 
Pomůcka také demonstruje vynalézavost lidí v dobách, než se podobné problémy začaly 
řešit pomocí výpočetní techniky. 
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LANGFORDOVE KOCKY  

EMÍLIA MIŤKOVÁ 

ABSTRAKT. Po riešení úlohy pre štyri a päť farieb sa ďalej v pracovnej dielni pozrieme na 
zovšeobecnenie tejto úlohy pre n rôznych farieb. Budeme hľadať aj otázky či úlohy, ktoré by 
žiakovi mohli pomôcť túto úlohu vyriešiť. 

Kocky v rukách a dve zadané úlohy 

Úlohy o Langfordových kockách si vedia získať priazeň učiteľa z viacerých dôvodov. 
Hneď prvým, a pre mnohých najvýznamnejším, je skutočnosť, že kocky spomenuté v 
úlohách je možné (pre malé hodnoty n) zadať akoby hlavolam priamo do rúk riešiteľa. Žiaci 
môžu používať reálne kocky a manipulovať nimi9. V tom prípade sa riešenie matematickej 
úlohy stáva priam výzvou.  

Aby sme tejto aspekt „precítili na vlastnej koži“, dostane každý účastník pracovnej 
dielne (dokonca každý účastník konferencie) niekoľko penových kociek a zadanie: 

 

Obrázok 1: zadanie pre štyri a päť farieb 

Úloha formulovaná pre štyri farby je zvyčajne vyriešená do niekoľkých minút a jej 
vyriešenie, ako to pri hlavolamoch býva, sprevádza radosť. (riešenie v [1]) No úloha 
formulovaná pre päť farieb sa javí ako ťažší oriešok. Po niekoľkých minútach 
neúspechu (?) vzniká podozrenie, či je žiadané usporiadanie vôbec možné. A ak nie je, 
aký je dôvod? 

 
9 Pri tom sa realizuje posilnenie koordinácie oko - ruka 
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Ako teda postupovať a čo je potrebné si všimnúť? 

Stratégiou, ktorá sa pri riešení mnohých úloh osvedčuje, a ktorú riešitelia často 
navrhnú, začína analýzou aké zákonitosti sme si všimli, aké vzťahy v úlohe vieme 
vypozorovať. Dôležitou myšlienkou (na ktorú ak žiaci sami neprídu, je vhodné otázkami 
naviesť) je uvedomenie si, že hľadanie usporiadania je vlastne hľadanie poradia, teda 
priradenia čísel. Pre päť farieb je to teda 

 

Obrázok 2: hľadanie poradia pre kocky 

Možné umiestnenie kociek: 

Žlté kocky: (1. a 3.), (2. a 4.), (3. a 5.), (4. a 6.), (5. a 7.), (6. a 8.), (7. a 9.), (8. a 10.) 

Modré kocky: (1. a 4.), (2. a 5.), (3. a 6.), (4. a 7.), (5. a 8.), (6. a 9.), (7. a 10.) 

Červené kocky: (1. a 5.), (2. a 6.), (3. a 7.), (4. a 8.), (5. a 9.), (6. a 10.) 

Zelené kocky: (1. a 6.), (2. a 7.), (3. a 8.), (4. a 9.), (5. a 10.) 

Kocky piatej farby 10: (1. a 7.), (2. a 8.), (3. a 9.), (4. a 10.) 

 

Čo vieme povedať o uvedených číslach? Vieme si všimnúť nejakú skutočnosť, 
pravidlo, zákonitosť, ktorá by nám mohla pomôcť úlohu vyriešiť? Môžeme začať žltými 
kockami. Čo majú spoločné čísla (1 a 3), (2 a 4), (3 a 5), (4 a 6), (5 a 7), (6 a 8), (7 a 9), 
(8 a 10)? Prípadne upravená otázka (tu pomôže ak to aj pri zápise vizuálne odlíšime): Čo 
majú spoločné čísla (1 a 3), (3 a 5), (5 a 7), (7 a 9) a čísla (2 a 4), (4 a 6), (6 a 8), (8 a 10)? 

(Hľadanou odpoveďou je rovnaká parita. To bude zároveň aj vzťah, ktorý platí aj pre čísla 
poradia červených kociek a kociek piatej farby. Naopak, kocky modrej a zelenej farby sa 
majú nachádzať na pozíciách s rôznou paritou.) 

Pri piatich farbách potrebujeme určiť 10 pozícií. Modré a zelené kocky obsadia spolu 
dve nepárne a dve párne. Preto nám pre umiestnenie žltých, červených a kociek piatej 
farby ostanú tri nepárne pozície a tri párne pozície. Lenže aj žlté, aj červené a aj kocky 
piatej farby si majú obsadiť po dve pozície s rovnakou paritou. (Aj keď nevieme ktoré 
presne, no určite to bude (párne a párne) alebo (nepárne a nepárne). Tromi takýmito 
umiestneniami nemôžeme získať spolu tri párne a tri nepárne.) Úloha zadaná pre päť 
farieb teda nemá riešenie.   

 V tejto chvíli spomenieme druhý dôvod, prečo si tieto úlohy môžu získať priazeň 
učiteľa. Je to skutočnosť, že na riešenie reálneho problému (kocky, farby) sme vlastne 
použili matematický aparát (číslo pozície a zohľadnenie parity) teda nám matematika bola 
„užitočná“. 

Zvolenie vhodnej náročnosti 

 

Študenti učiteľstva matematiky na FMFI UK sa s touto úlohou stretávajú (pri aktuálnom 
nastavení výuky) na predmete Metódy riešenia matematických úloh. Formuláciu úlohu 
o Langfordových kockách pre počet farieb 4 a 5 riešia individuálne ako domácu prípravu a 
priamo na výuke spoločne odhaľujú závislosť existencie riešenia od počtu farieb 𝑛 . 

 
10  Účastníci konferencie dostali viacero farieb kociek. Mohli si teda vybrať, akú farbu použijú ako piatu. 
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Zohľadnením parity pozícií sa dopracujú k zisteniu, pre ktoré hodnoty 𝑛  úloha určite 

nemôže mať riešenie a pre ktoré hodnoty 𝑛  má zmysel riešenie hľadať. Len ako 
doplňujúcu informáciu prezraďme, že úloha má pre 3 farby dve riešenia (jedno a k nemu 
v opačnom poradí), úloha pre 4 farby má tiež dve riešenia, ďalej úloha pre 7 farieb má 52 
riešení a úloha pre 8 farieb 300 riešení, atď. 

Vzhľadom na počty riešení a tiež náročnosť prijatia faktu, že pre niektoré počty farieb 
je hľadaným riešením konštatovanie „úloha nemá riešenie“, ako optimálne odporúčame 
zadávať úlohu žiakom ZŠ a SŠ len pre počty farieb 3, 4 a 5. V prípade žiakov, ktorí 
o riešenie takýchto úloh nemajú výrazný záujem, môžeme zostať len pri formulácii úlohy 
pre tri a štyri farby. Ďalej vo formulácii môžeme použiť kocky, no môžeme úlohy 
preformulovať na hľadanie poradia kartičiek. Teda napríklad namiesto dvoch kociek žltej 
farby použijeme dve kartičky s číslom 1, namiesto dvoch kociek modrej farby použijeme 
dve kartičky s číslom 2, atď. To nám umožní ľahko zadať úlohu aj s klasickými hracími 
kartami. 

 

Obrázok 3: riešenie úlohy pre n = 3 formulovanej pre hracie karty 

V prípade šikovnejších žiakov môžeme, po zadaní úlohy pre 3, 4 a 5 farieb, ďalej 
potiahnuť zdôvodňovanie paritou pozícií, úlohu zovšeobecniť vzhľadom na 𝑛, či ponúknuť 
klúčové slová „Langford pairing“, „Langford sequence“, prípadne „Skolem sequence“. 
Napríklad v [2] sa nachádza úloha formulovaná pre kartičky označené číslami 0 až 9 
a v hľadanom usporiadaní má byť medzi dvomi kartičkami označenými číslom 𝑖 práve 𝑖 
kartičiek. V takom prípade ide vlastne o Skolem sequence. 

Zhrnieme teda, že v rukách zdatného učiteľa, sa hlavná myšlienka úlohy 
o Langfordových kockách môže pretaviť do rôznych zadaní a rôznej náročnosti. To je už 
tretí dôvod čím si vie získať priazeň. 

Ďalšie námety a úlohy 

Pri riešení úlohy o Langfordových kockách sme využili paritu pozície. V [3] je práve 
využitie parity spomínané ako jedna z možných stratégií riešenia, ktorú si riešiteľ pri riešení 
úlohy môže zvoliť. Stratégia je objasnená príkladmi a čitateľovi ponúka aj neriešené 
problémy.  

Pri riešení úlohy najprv pre menší konkrétny počet farieb a neskôr pre všeobecné 𝑛 
sme vlastne použili induktívne uvažovanie (od všeobecného prípadu k všeobecnému 
princípu). V [4] sa nachádza zbierka 30 úloh prevažne pre žiakov ZŠ a SŠ, ktoré je možné 
riešiť zapojením induktívneho uvažovania. Úlohy sú uvedené aj s riešením.  
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ŠPECIFICKÉ POZNANIE UČITEĽA MATEMATIKY 
V TEMATICKOM CELKU FUNKCIE 

 MATEJ SLABÝ 

ABSTRAKT. Príspevok prezentuje výskum zameraný na budúcich učiteľov matematiky 
(ďalej študenti), ich prístup k zavedeniu konceptu funkcie na stredných školách a k úlohám 
určeným na rozvoj funkčného myslenia. Zamerali sme sa na poznanie vyučovania 
matematiky v rámci modelu učiteľovho poznania podľa [1], konkrétne na výber úloh na výuč-
bu funkcií, reprezentácie funkcie a jej štyri hlavné aspekty. 

Model učiteľovho poznania matematiky – Model MTSK 

Even a Tirosh [2] skúmali ako na výber vyučovacích metód a riadenie vyučovacieho 
procesu budúcich učiteľov matematiky vplýva poznanie obsahu matematiky. Zistili, že 
kľúčovým aspektom v rozvoji pedagogického uvažovania budúcich učiteľov bol vzťah 
medzi poznaním obsahu matematiky a didaktickým poznaním obsahu. Aj to viedlo k tvorbe 
niekoľkých modelov učiteľovho poznania matematiky, ktoré slúžia ako nástroj na zmapova-
nie učiteľovho poznania obsahu vyučovaného predmetu.               

V príspevku budeme spomínať model poznania učiteľa, ktorý pod vedením Josého 
Carrillo-Yañeza (2013 - 2018) vytvorila výskumná skupina zo Španielska. Ide o model „The 
Mathematics Teacher’s Specialised Knowledge” (MTSK) [1]. Model MTSK sa delí na tri 
hlavné domény, a to „Mathematical Knowledge” – Poznanie matematiky (pozri obr. 1 
vľavo), „Pedagogical Content Knowledge” – Didaktické poznanie obsahu (pozri obr. 1 
vpravo) a Presvedčenia učiteľov – „Beliefs" (pozri obr. 1 uprostred). Domény - Poznanie 
matematiky a Didaktické poznanie obsahu - sa delia na tri subdomény (pozri obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Model MTSK (upravený podľa Carrillo et. al, 2013)  

V našej práci sme sa zamerali hlavne na subdoménu Poznanie vyučovania 
matematiky, ktorá patrí do Didaktického poznania obsahu. V tejto subdoméne sú zahrnuté: 

• poznanie teórií vyučovania matematiky,  
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• uvedomenie si potenciálu aktivít, stratégií, úloh, príkladov a techník výučby spolu 
s obmedzeniami a prekážkami, 

• poznanie učebných materiálov a ďalších zdrojov, 

• poznanie rôznych spôsobov reprezentácie konkrétneho obsahu. 
Model poznania učiteľa MTSK sme využili pri analýze dát získaných počas výskumu 
poznania budúcich učiteľov matematiky v kontexte tematického celku Funkcie. 

Funkčné myslenie a aspekty konceptu funkcia 

Funkčné myslenie chápeme ako spôsob uvažovania o vzťahoch, vzájomných 
závislostiach a zmenách. Pittalis et al. [3] hovoria o funkčnom myslení ako o procese 
budovania pojmu funkcia a uvažovania o nej. Jeho rozvíjanie je okrem matematiky 
nevyhnutné pri riešení problémov v prírodných vedách ako aj mimo nich (ekonómia, 
medicína, psychológia a pod.). Koncept funkcie je základom funkčného myslenia a jeho 
rôzne aspekty zdôrazňujú kľúčové charakteristiky pojmu funkcia. Charakteristika týchto 
aspektov sa postupne spresňovala a v roku 2020 Pittalis et al. [3] rozlíšili tieto štyri hlavné 
aspekty konceptu funkcie:  

1. Funkcia ako vstupno-výstupné priradenie - Tento pohľad zdôrazňuje operačný       
a výpočtový charakter funkcie a zahŕňa skúmanie toho, ako konkrétna vstupná 
hodnota vedie k výstupnej hodnote. 

2. Funkcia ako dynamický proces kovariancie - Na funkciu sa pozeráme ako na dve 
veličiny meniace sa súčasne tak, že medzi ich hodnotami existuje invariantný 
vzťah, ktorý má tú vlastnosť, že každá hodnota jednej veličiny určuje presne jednu 
hodnotu druhej. 

3. Funkcia ako korešpondenčný vzťah – Tento pohľad na funkciu sa týka porozume-
nia vzťahu medzi nezávislou a závislou premennou a možnosti jej reprezentácie. 
Korešpondenčný vzťah zahŕňa identifikáciu korelácie medzi premennými a nájde-
nie hodnoty jednej premennej vzhľadom na hodnotu druhej. 

4. Funkcia ako matematický objekt – Z tohto pohľadu je funkcia matematický objekt   
s vlastnými reprezentáciami (a každá z nich ponúka iný pohľad na ten istý objekt) 
a vlastnosťami, ktoré je možné porovnať s inými objektmi alebo funkciami. 

Metodológia 

V príspevku sa pokúsime zodpovedať výskumnú otázku: Čo považujú študenti za 
dôležité pri výbere vhodných úloh na prvé sprístupnenie konceptu funkcie? Vyberajú si 
úlohy, v ktorých sa objavujú rôzne aspekty pojmu funkcia tak ako ich uvádza [1], zvažujú 
využívanie rôznych reprezentácií a prechodov medzi nimi (pozri [4])?  

Výskum sa uskutočnil s 13 študentmi v poslednom ročníku štúdia na UPJŠ. 
Výskumným nástrojom bola séria 29 úloh. Tieto úlohy približne v rovnakej miere pokrývali 
reprezentácie funkcie, prechody medzi nimi a rôzne aspekty pojmu funkcia. 15 úloh bolo 
vybraných zo slovenských učebníc matematiky, 10 úloh z odborných článkov a 4 úlohy       
z obľúbených webových stránok určených pre učiteľov matematiky z Česka a Slovenska.  

Na kurze Didaktika matematiky II sme študentov náhodne rozdelili do štyroch skupín. 
Počas dvoch trojhodinových sedení študenti v každej skupine spoločne riešili úlohy 
a následne si vybrali niekoľko úloh, ktoré považovali za vhodné na prvú vyučovaniu hodinu 
zameranú na  funkcie na strednej škole. Údaje sa zbierali prostredníctvom nahratého polo-
štruktúrovaného skupinového rozhovoru a písomných poznámok každej skupiny. Okrem 
tohto pilotného testovania sa uskutočnili ďalšie dve, jedno s učiteľmi matematiky v praxi 
a ďalšie so študentmi štvrtého ročníka na UPJŠ. V príspevku sa budeme venovať iba 
prvému pilotnému testovaniu.  
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Analýza dát 

V analýze dát sme sa zamerali na subdoménu Poznanie vyučovania matematiky, 
konkrétne na uvedomenie si potenciálu aktivít, stratégií, úloh, príkladov a techník výučby 
spolu s obmedzeniami a prekážkami. Analýzu dát sme rozdelili na tri časti – (1) zavedenie 
pojmu funkcia a prioritné ciele vyučovacej hodiny, (2) výber úloh na základe reprezentácie 
funkcie a prechodov medzi reprezentáciami a (3) výber úloh s ohľadom na aspekty 
funkcie. 

(1) Diskusia so študentmi bola zameraná na to či, kedy a s využitím ktorých úloh 
definovať pojem funkcia. V skupinách sa názory líšili. Dve skupiny študentov preferovali 
začať prvú vyučovaciu hodinu s procedurálnou definíciou funkcie, kde by funkciu zaviedli 
ako priradenie. Jedna skupina by funkciu nedefinovala, žiaci by sa mali rozhodnúť čo je 
a nie je funkcia na základe intuície a riadeného rozhovoru. Jedna skupina sa nevedela 
dohodnúť, či zaviesť pojem funkcia, k vytvoreniu predstavy pojmu by im pomohli úlohy, 
ktoré zo série vybrali. V cieľoch dominovalo prepojenie s reálnou situáciou, správna 
interpretácia informácií z grafu funkcie a prepájanie rôznych reprezentácii pojmu funkcia. 

(2) Študenti považovali samotné reprezentácie ako aj prechody medzi nimi za veľmi 
dôležitú súčasť vyučovania funkcií. Na obrázku 2 sú znázornené počty prechodov medzi 
reprezentáciami, ktoré sa v sérii úloh vyskytli (označené sú šípkou, pričom pri hrote šípky 
je zapísané číslo, ktoré udáva počet prechodov od jednej reprezentácie k druhej)                
a v tabuľke 1 sú znázornené prechody medzi reprezentáciami, ktoré na základe výberu 
úloh uprednostnili jednotlivé skupiny.  

  

Obrázok 2: Zastúpenie reprezentácií funkcie a prechodov medzi nimi v sérii úloh 

 

ŽLTÁ SKUPINA 

 

BIELA SKUPINA 

 

ČERVENÁ SKUPINA 

 

MODRÁ SKUPINA 

Tabuľka 1: Prechody medzi rôznymi reprezentáciami pojmu funkcia v preferovaných 
úlohách každej zo štyroch skupín študentov  
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Ako môžeme vidieť, tri zo štyroch skupín študentov venovali najväčšiu pozornosť 
prechodom z grafu do slovného kontextu a späť a nevenovali pozornosť prechodom medzi 
predpisom a tabuľkou a prechodom medzi grafom a predpisom. Ronda [4] tvrdí, že pre 
žiakov je jednoduchšie prepájať predpis a tabuľku ako prepájať grafy s inými repre-
zentáciami. Študenti však pri výbere úloh preferovali práve prechody od grafu a ku grafu.  

(3) V tabuľke 2 môžeme vidieť počet úloh zo série, ktoré boli zamerané na jednotlivé 
aspekty pojmu funkcia. Keďže išlo o prvé vyučovacie hodiny, hierarchicky najťažší aspekt 
– funkcia ako objekt – sme zaradili iba do piatich úloh. 

 

 

Tabuľka 2: Aspekty funkcie vo všetkých úlohách série 

Analýza výberu úloh ukázala, že študenti preferujú úlohy, v ktorých dominuje 
kovariančný aspekt konceptu funkcie (pozri tabuľku 3). Na základe analýzy učebníc sme 
predpokladali prevahu úloh zameraných na korešpondenčný aspekt, čo sa nepotvrdilo.  

 

 

Tabuľka 3: Aspekty funkcie v preferovaných úlohách študentov  

Séria úloh v pilotnom testovaní mala isté nedostatky a slúžila ako odrazový mostík pre 
ďalší výskum. Výsledky výskumu boli zrejme ovplyvnené viacerými faktormi, napríklad 
aprobáciou študentov, časovou náročnosťou, kontextom i pútavosťou úloh, ktoré boli        
vo vytvorenej sérii. Ďalší výskum bude zameraný na vytvorenie obsahu vzdelávania 
študentov a na rozvoj špecifického poznania učiteľa v tematickom celku Funkcie tak, aby 
následne bolo prostredníctvom učiteľa rozvíjané funkčné myslenie jeho žiakov.  
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PŘEKLENOVACÍ KURZY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  

VLADIMÍR VANĚK, LUCIE VAŇKOVÁ 

ABSTRAKT. Cílem příspěvku je prezentovat výsledky mezinárodního šetření o existenci  
a obsahu překlenovacích kurzů určených studentům přírodovědných předmětů prvních 
ročníků vysokých. Na základě výsledků tohoto šetření byly připraveny vlastní kurzy, kdy  
uvádíme ukázku jednoho z modulů překlenovacího kurzu z matematiky.. 

Úvod  

V současnosti se ke studiu na vysokou školu hlásí přibližně 80 % absolventů středních 
škol, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku. Z nich je přijato zhruba 65 %. Některé školy 
přijímají uchazeče bez nutnosti splnit přijímací zkoušky, jiné tuto podmínku mají. V první 
skupině se často nacházejí vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření.   
V prvních ročnících se tak mohou vyskytovat studenti, jejichž znalosti středoškolského 
učiva nejsou dostatečné pro úspěšné studium na vysoké škole. Nicméně absence 
přijímacích zkoušek není jediným ani nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje úspěšnost 
studentů u zkoušek v prvním ročníku jejich studia. Na následujících řádcích se budeme 
věnovat výsledkům výzkumného šetření, kterému se v rámci projektu Bridge2Teach 
věnovala skupina akademických pracovníků z pěti evropských zemí (Česká republika, 
Slovenská republika, Rakousko, Litva a Itálie). Ti se zaměřili především na zjištění úrovně 
tzv. drop-out studentů prvních ročníků vysokých škol a také na jeden ze způsobů, kterým 
se vysoké školy snaží tento jev eliminovat. Zaměříme se na oblast matematiky, byť se 
projekt zabýval také chemií, fyzikou a biologií. 

Aktuální stav 

Drop-outu, nebo-li studijní neúspěšnosti a jejím příčinám se věnuje poměrně velké 
množství jak české tak zahraniční literatury. Studie OECD z roku 2004 uvádí, že 
vysokoškolského studia zanechá v zemích EU předčasně asi jedna třetina studentů. 
Pokud se ovšem zaměříme na technické a přírodovědné obory, procento se rapidně 
zvyšuje. Dle našeho výzkumného šetření, kterého se zúčastnilo 31 vysokoškolských 
pracovníků ze dvanácti vysokých škol, se procento drop-outu pohybuje v rozmezí 50 až 75 
procent.     

Vyvstávají tak minimálně dvě otázky:  

• Které faktory se podílejí na tak vysoké míře neúspěšnosti v prvních ročnících? 

• Jakým způsobem mohou vysoké školy tento výsledek ovlivnit? 
  

První otázce se již věnovalo velké množství pracovišť a z dostupných studií a také 
v příslušné literatuře můžeme nalézt mnoho faktorů, které právě míru drop-outu ovlivňují. 
Patří sem výukové strategie, motivace studentů, přístup studentů k učení, kontakty mezi 
studenty a akademiky, psychosociální aspekty, očekávání. Snad jako nejvýznamnější byly 
uváděny zájem o předmět studia, motivace a disciplína. Mezi předpoklady pro úspěšné 
studium byla také řazeno  - nebát se zeptat, ochota pracovat a absolvovat příp. další 
kurzy. Mnoho z těchto faktorů nemůžeme jako akademičtí pracovníci ovlivnit, ovšem jsou 
zde i takové, které ovlivnit můžeme. Projekt Bridge2Teach se zaměřil na poslední z výše 
zmíněných – kurzy, jež pomohou překonat studentům mezery ve znalostech středoškolské 
matematiky, které získali během svého dosavadního studia a znalostmi, které potřebují pro 
další studium na vysoké škole. V rámci výzkumného šetření bylo zjištěno, že téměř 
všechny vysoké školy v určité podobě nabízejí překlenovací kurzy z matematiky. Jedná se 
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o tzv. repetitoria, kde se ve velmi krátké době zopakuje středoškolská látka, především pak 
oblasti, které studentů činí největší obtíže. Pokud se zaměříme na ostatní zmíněné 
přírodní vědy, jsou překlenovací kurzy součástí kurikulí pouze výjimečně. Mnohdy se 
stává, že i nematematické katedry nabízejí překlenovací kurzy pouze z matematiky, neboť 
její nedostatečná znalost způsobuje největší problémy při studiu ostatních přírodních věd. 

Výsledky výzkumného šetření 

Metodou, která byla zvolena pro šetření v rámci projektu, byl kvalitativní výzkum, 
neboť naším cílem nebylo statistické zpracování získaných dat, ale zaměřili jsme se na 
zmapování konkrétní kvality studovaného jevu. V našem případě se jednalo o analýzu 
současného stavu nabídky překlenovacích kurzů z matematiky a jejich obsahu, formě, či 
rozsahu na vybraných vysokých školách (Rakousko – Univerzita Vídeň, Univerzita Graz, 
Univerzita Klagenfurt, Litva – Univerzita v Šauliai, Itálie -  Univerzita Palermo, Slovensko – 
Univerzita Nitra, Česká republika – UPOL, MFFUK, UJEP, Jihočeská univerzita, Univerzita 
Ostrava, MU). 

Data jsme získávali třemi způsoby: 

 

1. Analýzou kurikulárních dokumentů vysokých škol - akreditovaných studijních plánů 
(12 VŠ). 

2. Rozhovory, případně dotazníkovým šetřením se studenty (291 studentů).   
3. Rozhovory s učiteli, kteří přednášejí studentům v prvních ročnících na vysokých 

školách připravujících zejména učitele přírodovědných předmětů a matematiky (31 
akademických pracovníků VŠ). 

 

Překlenovací kurzy 

 

Nejstarší a také nejpropracovanější systém nabídky překlenovacích kurzů mají 
studenti v Rakousku. Již od roku 1992 je zde uzákoněno, že vysoké školy musejí 
předpokládat nehomogenitu znalostí středoškolské matematiky u svých začínajících 
studentů. Od roku 2009 byl pak zákon podrobně specifikován s tím, že každá vysoká škola 
musí nabízet alespoň překlenovací kurz v prvním, resp. druhém semestru prvního ročníku 
s dotací 8-20 kreditů. Kurzy nejsou povinné, ale povinné je úspěšné absolvování zkoušky, 
bez níž nelze ve studiu pokračovat. Zkušenosti ukazují, že tento způsob snížil drop-out 
studentů učitelství matematiky z 75 na 50 procent a u neučitelských oborů dokonce na 25 
procent.  

V Litvě jsou v současnosti nabízeny kurzy z jednotlivých přírodních věd, ale 
matematické kurzy jsou v nabídce jen ve velmi malé míře. Nutnost nabízet kurzy z chemie, 
fyziky a biologie vyplývá z litevského školského systému. Ten je rozdělen na 3 etapy – 
primární (4 roky), základní (4+2 roky) a sekundární (2 roky). Poslední etapa odpovídá 
našemu 3. a 4. ročníku SŠ. Zatímco matematika je součástí kurikula ve všech etapách, 
z přírodních věd si žák v poslední etapě volí pouze jeden předmět, případně komplexnější 
předmět Science. Je tak nezbytné, aby měl možnost zvolit si na vysoké škole doplňkový 
kurz z předmětu, který na střední škole neabsolvoval. Jedná se ale spíše o přednášky, bez 
laboratorních cvičení a seminářů. Jedinou výjimkou je překlenovací kurz Přírodověda, 
který kombinuje jak teoretické, tak praktické prvky výuky. 

Slovenská a Česká republika má systémy doplňkových kurzů z matematiky velmi 
podobné. Jedná se většinou o repetitoria a jsou nabízena na většině vysokých škol. 
Neuvádíme zde podrobnosti, protože jsou čtenářům známy.  
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Úplně jiný systém přípravy budoucích učitelů matematiky je v Itálii a překlenovací 
kurzy jsou zde chápány diametrálně odlišně oproti našemu vnímání. Student, který chce 
svůj profesní život zasvětit učitelskému povolání, musí nejprve vystudovat daný obor jako 
odborník a teprve poté se může profilovat jako učitel. A právě kurzy, které mu zajistí vhled 
do problematiky výuky (tedy didaktické a pedagogicko-psychologické předměty) chápou 
v Itálii jako překlenovací. Není tak překvapením, že opakování středoškolské matematiky 
je studentům nabízen až v navazujícím magisterském studiu.    

 

Dotazníkové šetření mezi studenty 

 

V první fázi dotazníkového šetření jsme se zaměřili na očekávání, která měli studenti 
před absolvováním překlenovacího kurzu. Odpovědi z poměrně rozsáhlého dotazníku byly 
rozděleny do 15 skupin dle četnosti. Heslovitě by se dala nejpočetnější očekávání označit 
následovně:  

1. úvod, základ a metody (jak dělat matematiku), 
2. zisk nových znalostí, 
3. kvalitní výuka a podpora ze strany vyučujícího. 

 

Po absolvování překlenovacího kurzu byli studenti požádání, aby ohodnotili, zda daný 
kurz splnil jejich očekávání. Kladnou odpověď vyslovila drtivá většina respondentů. Byly 
zde pouze dvě výhrady. Studenti byli překvapeni rychlejší tempem výuky a postrádali více 
zápalu a vzrušení při řešení matematických problémů ze strany vyučujícího. 

 

Polostrukturovaný rozhovor s učiteli 

 

V rámci rozhovoru s 31 pedagogy, kteří vyučují překlenovací kurzy v prvních ročnících, 
byl důraz kladen primárně na čtyři otázky: 

 
1. Jaké znalosti očekáváte od studentů, kteří se hlásí na Váš kurz? 
2. Jaké znalosti by měli mít studenti po ukončení kurzu? 
3. Jaká témata se vyskytují v překlenovacím kurzu? 
4. Jakým způsobem je kurz veden? 

 

Odpovědi byly poměrně jednotné. Pedagogové se shodli, že studenti, kteří přicházejí 
do jejich kurzu, by měli zvládat základní početní operace a měli by mít elementární znalosti 
školské matematiky. Pro ověření splnění těchto předpokladů byl v úvodních hodinách 
studentů zadán test. Jeho originální zadání můžete vidět na Obrázku 1. 

Ovšem nejpodstatnější předpoklad, se kterým by měli studenti vstupovat na vysokou 
školu, je dle pedagogů zájem o obor a chuť studovat. 

 

Po kurzu by pak od studentů očekávali schopnost matematicky správně formulovat 
základní tvrzení a dokázat je. 

Mezi základní témata, která se objevují v překlenovacích kurzech z matematiky, pak 
pedagogové uváděli následující: matematický jazyk a logika, důkazy, teorie množin, 
relace, zobrazení a funkce, algebraické struktury, elementární geometrie, vektorové 
prostory. 

 

Pedagogové se rovněž shodli, že nejefektivnějším způsobem výuky je systém definice-
věta-důkaz, který umožňuje probrat velké množství látky během poměrně krátkého času,  
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a především se studenti připraví na tento model výuky, který je v dalších kurzech 
matematiky dominantní. 
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Obrázek 1: Úvodní test pro studenty prvního ročníku. 

Výsledky testu pak shrnuje následující graf (Obrázek 2) procentuální úspěšnosti 
studentů u jednotlivých úloh. Výsledky byly pro pedagogy zklamáním, neboť průměrná 
úspěšnost byla 61,6 %, což u studentů, kteří chtějí matematiku studovat a mají za sebou 
maturitní zkoušku opravdu, není mnoho. Toto číslo ovšem plně koresponduje s výsledky 
obdobných výzkumů. 

 

 

Obrázek 2: procentuální úspěšnost správného vyřešení jednotlivých úloh testu. 

Vlastní překlenovací kurzy Bridge2Teach 

Na základě výzkumného šetření je zřejmé, že stěžejní roli při neúspěšnosti studentů 
přírodovědných oborů a matematiky v prvním ročníku studia na vysokých školách hraje 
z hlediska odborné připravenosti nedostatečná průprava v matematice. Ze zkušeností 
zapojených institucí vyplývá, že jednou z možností jak snížit procento studentů, kteří 
ukončí studium na vysoké škole v prvních ročnících, je poskytnout jim adekvátní podporu. 
Pozornost by měla být věnována nejen příčinám zanechání studia v důsledku chybějící 
motivace, neschopnosti samostatného studia, pracovní disciplíny a sociálního zázemí, ale 
také tomu, aby se studenti v počáteční etapě studia naučili odlišnému způsobu studia 
(učení) a v případě nedostatků ve vědomostech jim školy nabídly cestu k překonání těchto 
obtíží například formou překlenovacích kurzů.  

Přípravě materiálů pro takové kurzy se věnovali řešitelé projektu Bridge2Teach. Na 
webových stránkách projektu https://www.bridge2teach-project.eu mohou zájemci nalézt 
celkem čtyři kurzy z oblasti matematiky, fyziky, chemie a biologie. Překlenovací kurz 
z matematiky je rozdělen do čtyř modulů. 

V prvním modulu nalezne čtenář stručný úvod do studia matematiky a jsou zde 
objasněny a zdůvodněny rozdíly mezi výukou matematiky na střední škole a pojetím výuky 
na škole vysoké.  
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Druhý modul je zaměřen na objasnění základních pojmů, jejichž pochopení je důležité 
pro další studium.  

Třetí modul obsahuje témata, která jsou spojena s pojmem funkce. 

Ukázky praktického využití matematiky v reálném životě pak uvádíme v posledním, 
tedy čtvrtém modulu.  

Každý modul obsahuje také předpokládanou časovou dotaci. 

 

Na následujících řádcích představíme jeden z materiálů druhého modulu, který se 
zabývá objasněním pojmu vektor. 

1. Úvod do oblasti vektorů 

Oblast vektorů je pro mnoho studentů na začátku studia překážkou. Většinou to není 
dáno skutečností, že tato oblast je matematicky obzvláště obtížná, ale z jiných důvodů. Za 
prvé, řada studentů přichází ze škol, kde koncept vektorů není vůbec zaveden (např. téměř 
všechny ekonomické a některé technické střední školy). A za druhé, pro ty studenty, kteří 
absolvovali úvod do problematiky vektorů ve škole, je takový úvod omezen na vektorové 
prostory v R^2 a R^3 a vektory jsou prezentovány jako uspořádané dvojice, trojice nebo  
n-tice. V úvodních vysokoškolských kurzech matematiky jsou pak vektory definovány jako 
„prvky vektorového prostoru“ a „vektorový prostor nad tělesem je uspořádaná čtveřice  
s operací + a levou vnější operací · s polem prostoru, definovaným…“ To studentům velmi 
ztěžuje propojení těchto dvou pojmů. Je tedy nezbytné vysvětlit takovou spojitost. 

Další překážkou je skutečnost, že mnoho učebnic (i když ne všechny) používají termín 
vektor současně k označení uspořádané dvojice/trojice, bodu v souřadném systému, šipky 
nebo třídy šipek. Někteří autoři ve svých textech objasňují, že všechny tyto věci jsou jen 
různými reprezentacemi vektorů, ovšem další ne. I tato nejednotnost může hrát roli  
v porozumění problematiky vektorů v úvodních kurzech matematiky na vysokých školách. 

2. Vektory jako n-tice 

Uspořádané dvojice a trojice (nebo později n-tice) nejsou obvykle ve škole formálně 
definovány, ale jsou intuitivně používány jako nástroj k popisu situací, kdy si nevystačíme 
pouze s jedním číslem, případně množinou čísel. To však obvykle není překážkou pro 
studenty středních škol (nebo pro studenty vysokých škol, protože formální definice jako 

(𝑥1, 𝑥2) = {{𝑥1}, {𝑥1, 𝑥2}}  příliš nepřispívá k porozumění konceptu). Poté je formálně 

představena množina všech uspořádaných dvojic/trojic. 

 

Definice (vektory v ℝ𝟐 a ℝ𝟑; učebnicová verze): Množinu všech uspořádaných dvojic 

(reálných čísel) označme ℝ2, tedy 

ℝ2 = {(𝑥1, 𝑥2)|𝑥1 ∈ ℝ ∧ 𝑥2 ∈ ℝ} 

Každá uspořádaná dvojice (𝑥1, 𝑥2) ∈ ℝ2  se nazývá vektor v ℝ2  (se souřadnicemi 𝑥1  
a 𝑥2). 

 Množinu všech uspořádaných dvojic (reálných čísel) označme ℝ3, tedy 

ℝ3 = {(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)|𝑥1 ∈ ℝ ∧ 𝑥2 ∈ ℝ ∧ 𝑥3 ∈ ℝ} 

Každá uspořádaná trojice (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ∈ ℝ3 se nazývá vektor v ℝ3 (se souřadnicemi 𝑥1, 

𝑥2 a 𝑥3). 
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Poznámka: Většinou jsou v učebnicích proměnné představující vektory zapsány se 
šipkou nahoře, tj. symboly �⃗�  a �⃑� . Jiné učebnice používají tento symbol k reprezentaci 
vektoru pomocí šipky (viz část 3). 

Vektor je tedy prozatím pouze uspořádanou dvojicí nebo trojicí. Později se studenti 
naučí, že uspořádaná dvojice nebo trojice je reprezentací vektoru. 

 

Úkol: Ve třídě 2.A je 14 dívek a 12 chlapců. Zapište počet studentů v této třídě jako vektor 

𝑣2𝐴 ∈ ℝ2. 
 

Řešení: 𝑣2𝐴 = (14, 12). 

Takový úkol se zdá být triviální, ale je třeba mít na paměti, že existují studenti, kteří se 
nikdy předtím s pojmem vektor nesetkali. 

 

Úkol: Ve třídě 2.A je 14 dívek a 12 chlapců, ve třídě 2B je 9 dívek a 10 chlapců. 

Zapište počty studentů ve třídách 2.A a 2.B jako vektory 𝑣2𝐴, 𝑣2𝐵 ∈ ℝ2. Zapište počet dívek 

a chlapců obou tříd jako vektor 𝑣 ∈ ℝ2. 

 

Řešení: 𝑣2𝐴 = (14, 12), 𝑣2𝐵 = (9, 10). Pro určení vetoru 𝑣 , postačí jednoduše sečíst 
hodnoty příslušných souřadnic obou vektorů 𝑣2𝐴, 𝑣2𝐵 . Tedy 𝑣 = (14 + 9, 12 + 10) =
(23, 22). 

To lze zobecnit v následující definici. 

 

Definice (sčítání vektorů v ℝ𝟐 ; učebnicová verze): Nechť 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)   a 𝑤 =
(𝑤1, 𝑤2) jsou vektory z ℝ2. Vektor 𝑣 + 𝑤 je definován: 

𝑣 + 𝑤 = (𝑣1 + 𝑤1, 𝑣2 + 𝑤2) 

Tato operace je nazývána sčítáním vektorů. 

Vektor – 𝑣 (nazýváme vektor opačný k vektoru 𝑣) je definován jako  

−𝑣 = (−𝑣1, −𝑣2) 

Vektor 𝑣 − 𝑤 je pak definován předpisem 

𝑣 − 𝑤 = 𝑣 + (−𝑤) = (𝑣1 − 𝑤1, 𝑣2 − 𝑤2) 

Vektor 𝑜 = (0, 0) se nazývá nulový vektor v ℝ2. 

 

Úloha: vektor 𝑝𝑛 = (110, 150) udává cenu dvou produktů v eurech (bez daně). Výše 

daně je 20 %. Určete vektor 𝑝𝑔 ∈ ℝ2, který udává cenu obou produktů i s daní. 

Řešení: Pro výpočet celkové ceny obou produktů i s daní, musíme zadané částky 

vynásobit číslem 1,2. Celkem tedy 𝑝𝑔 = (1.2 ∙ 110, 1.2 ∙ 150) = (132, 180) 

Opět můžeme výsledek zobecnit v definici. 

Definice (násobení vektoru z ℝ𝟐 skalárem; učebnicová verze): Nechť 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)  

je vektor z ℝ2 a  c je libovolné reálné číslo (𝑐 ∈ ℝ), pak vektor 𝑐 ∙ 𝑣 jedefinován jako: 

𝑐 ∙ 𝑣 = (𝑐 ∙ 𝑣1, 𝑐 ∙ 𝑣2) 

Tato operace se nazývá násobení vektoru skalárem. 

Vzhledem k faktu, že definice vektorového sčítání a násobení vektorů skalárem je 
založena na operacích se souřadnicemi, „obvyklá pravidla“ pro sčítání a násobení (platná 
v ℝ) platí také pro vektory. 
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Věta (pravidla pro operace s vektory; učebnicová verze): Nechť 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2), 𝑣 =
(𝑣1, 𝑣2)  a 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) jsou vektory z ℝ2, a 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ. Pak platí: 

• (𝑢 + 𝑣) + 𝑤 = 𝑢 + (𝑣 + 𝑤) 

• 𝑢 + 𝑣 = 𝑣 + 𝑢 

• 𝑢 + 𝑜 = 𝑢 

• 𝑢 + (−𝑢) = 𝑜 

• 𝑐 ∙ (𝑢 + 𝑣) = 𝑐 ∙ 𝑢 + 𝑐 ∙ 𝑣 

• (𝑐 + 𝑑) ∙ 𝑢 = 𝑐 ∙ 𝑢 + 𝑑 ∙ 𝑢 

• (𝑐 ∙ 𝑑) ∙ 𝑢 = 𝑐 ∙ (𝑑 ∙ 𝑢) 

• 1 ∙ 𝑢 = 𝑢 

Důkaz: Všechna výše uvedená pravidla plynou přímo z definic sčítání vektorů  
a násobení vektorů skalárem. 

Definice násobení dvou vektorů (abychom byli přesní, existuje několik možných definic 
násobení vektorů; zde budeme hovořit o tzv. skalárním součinu) není tak přirozené jako 
definice sčítání dvou vektorů nebo definice násobení vektoru skalárem. Uveďme nejprve 
motivační příklad: 

 

Úloha: Společnost nakupuje dva typy paměťových karet: Typ A (32GB) a typ B 
(64GB). Typ A stojí 10,99 € a typ 16.99 €. Každý měsíc nakoupí 120 karet typu A a 90 
karet typu B. 

a) Kolik euro zaplatí společnost měsíčně za karty typu A? 

b) Zapište jako vektor 𝑛 ∈ ℝ2 počty kusů karet typu A a typu B a obdobně jejich cenu 

ve formě vektoru 𝑝 ∈ ℝ2. 

c) Kolik euro zaplatí společnost měsíčně za oba typy karet? 

Řešení: 

a) 120 ∙ 10.99 = 1318.80. 

b) 𝑛 = (120, 90); 𝑝 = (10.99, 16.99) 

c) 120 ∙ 10.99 + 90 ∙ 16.99 = 1,318.80 + 1,529.10 = 2,847.90 

V případě a), nalezneme cenu jako součin počtu kusů zakoupených karet typu A  
a hodnoty jedné karty typu. Další logický krok by byl, kdybychom definovali násobení 
vektorů tak, abychom v c) získali celkové náklady vynásobením vektoru popisujícího počet 
kusů vektorem popisujícím ceny. Takové násobení vektorů bychom v souladu s c) mohli 
definovat následovně: 

 

Definice (skalární součin v ℝ𝟐; učebnicová verze): Nechť jsou dány vektory 𝑣 =
(𝑣1, 𝑣2)  a 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) v ℝ2. Reálné číslo (skalár) 𝑣 ∙ 𝑤 se nazývá skalární součin vektorů 

𝑣 a  𝑤 a je definován následovně: 

𝑣 ∙ 𝑤 = 𝑣1 ∙ 𝑤1 + 𝑣2 ∙ 𝑤2 

Pro skalární součin platí následující věta 

Věta (pravidla pro skalární součin; učebnicová verze): Mějme vektory 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2), 

𝑣 = (𝑣1, 𝑣2)  a 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2) z ℝ2 a 𝑐 ∈ ℝ. Pak platí: 

• 𝑢 ∙ 𝑣 = 𝑣 ∙ 𝑢 

• 𝑢 ∙ (𝑣 + 𝑤) = 𝑢 ∙ 𝑣 + 𝑢 ∙ 𝑤 

• (𝑐 ∙ 𝑢) ∙ 𝑣 = 𝑐 ∙ (𝑢 ∙ 𝑣) 
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Definice (normálový vektor v ℝ𝟐; učebnicová verze): Nechť 𝑣 a 𝑤 jsou nenulové 

vektory z ℝ2. Jestliže skalární součin 𝑣 ∙ 𝑤 je roven nule, tj. jestliže 

𝑣 ∙ 𝑤 = 0 

Pak vektor 𝑣  nazveme normálovým vektorem k vektoru 𝑤  a vektor 𝑤  normálovým 

vektorem k vektoru 𝑣. 

Definice (velikost vektoru v ℝ𝟐; učebnicová verze): Je dán vektor 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2) ∈ ℝ2. 
Reálné číslo 

|𝑣| = √𝑣1
2 + 𝑣2

2 

Pak nazveme velikostí vektoru 𝑣. 

Všechny výše zmíněné definice součtu vektorů, násobení vektorů skalárem, 
skalárního součinu, normálového vektoru a velikosti vektoru můžeme aplikovat i pro 

vektory z ℝ3. 

3. Grafické znázornění vektorů v ℝ𝟐 a ℝ𝟑 

Vektory z ℝ2  a ℝ3  lze z podstaty věci velice dobře znázornit grafickými prostředky. 

Nejprve si to ukážeme v ℝ2a později se vrátíme k ℝ3. 

V ℝ2  jsou vektory obvykle znázorňovány dvěma způsoby: Buď jako koncový bod 
orientované úsečky, jejíž počáteční bod leží v počátku kartézské soustavy souřadnic nebo 
přímo pomocí orientované úsečky. 

Takové znázornění ztotožňuje 𝑥-ovou souřadnici koncového bodu s první souřadnicí 

vektoru a 𝑦-ovou souřadnici koncového bodu s druhou souřadnicí vektoru: 

Vektor 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2) tak může být reprezentován koncovým bodem následovně: 

 

 

Každý vektor tak může být znázorněn pomocí koncového bodu orientované úsečky  
v Kartézské soustavě souřadnic. Nulový vektor je reprezentován jejím počátkem, tedy 
bodem (0, 0). 

Znázornění vektoru orientovanou úsečkou využívá počátečního bodu 𝐴, z něhož se 

„pohybujeme” o hodnotu |𝑥1| doprava (pokud 𝑥1 > 0) nebo do leva (pokud 𝑥1 < 0), a dále  

o hodnotu |𝑥2|  nahoru (pokud 𝑥2 > 0 ) nebo dolů (pokud 𝑥2 < 0 ) do koncového bodu 
orientované úsečky. Jinými slovy orientované úsečka má počáteční bod v bodě 𝐴 =
[𝑎1, 𝑎2] a koncový bod v bodě [𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2]. 
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Vzhledem k tomu, že počáteční bod orientované úsečky jsme volili libovolně, vektor 
může být znázorněn libovolným prvkem z množiny orientovaných úseček, které mají 
následující vlastnosti: jejich délky jsou stejné, jsou navzájem rovnoběžné a „míří“ stejným 
směrem, viz následující obrázek. 

 

Každá z těchto orientovaných úseček tak definuje jeden jediný vektor. Nulový vektor je 
znázorněn „orientovanou úsečkou“ nulové délky. 

 

Poznámka: Vektor, který je znázorněn orientovanou úsečkou (šipkou) z bodu A do 

bodu 𝐵  je obvykle označován  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . Jak již bylo zmíněno, jestliže vektor 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2)  je 

znázorněn orientovanou úsečkou s počátečním bodem 𝐴 = [𝑎1, 𝑎2], pak má jeho koncový 

bod 𝐵 souřadnice 𝐵 = [𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2]. V takovém případě můžeme psát 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥1, 𝑥2) =
(𝑎1 + 𝑥1 − 𝑎1, 𝑎2 + 𝑥2 − 𝑎2) = (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 + 𝑥2) − (𝑎1, 𝑎2) = 𝐵 − 𝐴. Někdy se toto pravidlo 

nazývá „koncový mínus počáteční“. Stejným postupem pro vektor −𝑣 = (−𝑥1, −𝑥2) 

dostáváme −𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−𝑥1, −𝑥2) = (𝑎1 − 𝑥1 − 𝑎1, 𝑎2 − 𝑥2 − 𝑎2) = (𝑎1, 𝑎2) − (𝑎1 + 𝑥1, 𝑎2 +

𝑥2) = 𝐴 − 𝐵 = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , tj. 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  je vektor opačný k vektoru 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

      3.1 Grafické znázornění operací s vektory v ℝ𝟐 

Sčítání (resp. odčítání)dvou vektorů může být opět znázorněno dvěma způsoby: 
pomocí bodu a orientované úsečky nebo pomocí dvou orientovaných úseček. 
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V prvním případě je jeden vektor reprezentován koncovým bodem orientované úsečky 

𝐴 a druhý vektor přímo orentovanou úsečkou 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . Pak jistě platí: 𝐴 + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵 (což plyne 

přímo z faktu, že 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵 − 𝐴), tj. pokud vyjdeme z bodu 𝐴  a narýsujeme orientovanou 

úsečku 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , získáme bod 𝐵 jako výsledek sčítání: 

 

V druhém případě je jeden vektor znázorněn orientovanou úsečkou 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  a druhý vektor 

orientovanou úsečkou 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Pak můžeme psát 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (jestliže 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵 − 𝐴 a 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

𝐶 − 𝐵 , pak 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝐵 − 𝐴) + (𝐶 − 𝐵) = 𝐶 − 𝐴 = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ), tj. jestliže narýsujeme 

orientovanou úsečku 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  poté orientovanou úsečku 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , kde bod 𝐵 je současně koncovým 

bodem orientované úsečky 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  a počátečním bodem orientované úsečky  𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , dostaneme 

orientovanou úsečku 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  jako výsledek sčítání: 

 

Pokud přejdeme od orientovaných úseček k vektorům, pak lze obecně zaznačit sčítání 
vektorů následovně: 

 

A naopak: vektor 𝑤  můžeme znázornit libovolnou z množiny orientovaných úseček 
(které mají stejnou délku, stejný směr a jsou navzájem rovnoběžné). To nám možní vybrat 
orientovanou úsečku �⃗⃗⃗� , která bude mít počáteční bod shodný s počátečním bodem 

orientované úsečky reprezentující vektor �⃗�, čímž dostáváme: 
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Obrázek nám navíc ukazuje, že výsledkem sčítání dvou vektorů znázorněných dvěma 
orientovanými úsečkami je vektor, který můžeme reprezentovat orientovanou úsečkou 
shodnou s delší úhlopříčkou příslušného rovnoběžníku. 

Poznámka: Zřejmě lze jednoduše dokázat, že výsledek odečítání dvou vektorů 
(znázorněného dvěma orientovanými úsečkami) může být reprezentován jako orientované 
úsečka shodná s kratší úhlopříčkou stejného rovnoběžníku (pozor: odečítání není 
komutativní) 

 

Pro znázornění násobení vektoru 𝑣 = (𝑥1, 𝑥2)  reálným číslem 𝑐  můžete opět využít 

orientovaných úseček. Je-li vektor 𝑣 reprezentován orientovanou úsečkou �⃗�, pak vektor   
𝑐 ∙ 𝑣 = (𝑐 ∙ 𝑥1, 𝑐 ∙ 𝑥2) znázorňuje orientovaná úsečka, která je rovnoběžná s �⃗� a míří stejným 

směrem (jestliže 𝑐 > 0) nebo opačným směrem (jestliže 𝑐 < 0) a je 𝑐-krát delší než �⃗�: 

 

Délka vektoru je totožná s délkou orientované úsečky, která jej reprezentuje. 

Grafické znázornění skalárního součinu je poměrně komplikované, proto se jím 
nebudeme zabývat. Skalární součin ale využijeme pro znázornění úhlu sevřeného dvěma 
vektory. 

Věta (úhel mezi vektory z ℝ𝟐 ; učebnicová verze): Nechť jsou v ℝ2  dány dva 

nenulové vektory 𝑣 a 𝑤. Kosinus úhlu sevřeného těmito dvěma je roven: 
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 cos 𝛼 =
𝑣 ∙ 𝑤

|𝑣| ∙ |𝑤|
. 

 

Věta (normálové vektory v ℝ𝟐 ; učebnicová verze): Nechť 𝑣  a 𝑤  jsou nenulové 

vektory v ℝ2. Jsou-li 𝑣 a 𝑤 navzájem normálové vektory, pak orientované úsečky �⃗� a �⃗⃗⃗�, 
které je reprezentují, svírají úhel 90°. 

 

 

Úlohy: 

Úloha 1: Je dán rovnoběžník 𝐴𝐵𝐶𝐷 s vrcholy 𝐴 = [1,1], 𝐵 = [5,2] a 𝐷 = [2,4]. Určete 

souřadnice vrcholu 𝐶! 

Úloha 2: Je dán trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 s vrcholy 𝐴 = [−2,2], 𝐵 = [1,1] a 𝐶 = [2,4]. 

a) Vypočítejte délky všech stran trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶! 

b) Vypočítejte velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶! 

c) Určete souřadnice těžiště trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶! 

Úloha 3: Je dán vektor 𝑣 = (1,2). Uveďte příklad vektoru 𝑤, který je kolmý s vektorem 

𝑣 a: 

a) má stejnou délku jako v, 

b) jeho délka je |𝑤| = 2 ∙ |𝑣|, 

c) jeho délka je |𝑤| = 1. 

3.2 Grafické znázornění operací s vektory v ℝ𝟑 

Sčítání (resp. odečítání)dvou vektorů, stejně tak násobení vektoru skalárem může být 

znázorněno v ℝ3 obdobně jako jsme ukázali pro vektory v ℝ2. Proto se zde již nebudeme 
opakovat a pouze pro připomenutí uvedeme grafické znázornění dvou situací: sčítání 
vektorů a násobení vektoru skalárem. 
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Speciální operací s vektory, která je definovaná pouze v ℝ3nikoliv však v ℝ2 je tzv. 
vektorový součin. Na rozdíl od skalárního součinu není výsledkem této operace skalár, ale 
vektor. Motivací by pro nás mohl být fakt, že nalezení kolmého vektoru k danému vektoru  

v ℝ2 je velice jednoduché, v ℝ3 již to tak snadné není. K jeho nalezení použijeme tzv. 
vektorový součin. 

 

Definice (vektorový součin ℝ𝟑 ; učebnicová verze): Nechť 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3)  a 𝑤 =
(𝑤1, 𝑤2, 𝑤3)  jsou vektory v ℝ3 . Vektor 𝑣 × 𝑤  nazveme výsledek vektorového součinu 
vektorů 𝑣 a 𝑤 a platí pro něj: 

𝑣 × 𝑤 = (𝑣2 ∙ 𝑤3 − 𝑣3 ∙ 𝑤2, 𝑣3 ∙ 𝑤1 − 𝑣1 ∙ 𝑤3, 𝑣1 ∙ 𝑤2 − 𝑣2 ∙ 𝑤1) 

 

Vektorový součin má následující vlastnosti a platí pro něj: 

Věta (vlastnosti vektorového součinu; učebnicová verze): Nechť 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3), 

𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3)  a 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3) jsou vektory z ℝ3 a 𝑐 ∈ ℝ. Pak platí: 
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• 𝑢 × 𝑣 = −(𝑣 × 𝑢) 

• 𝑢 × (𝑣 + 𝑤) = 𝑢 × 𝑣 + 𝑢 × 𝑤 

• 𝑐 ∙ (𝑢 × 𝑣) = (𝑐 ∙ 𝑢) × 𝑣 = 𝑢 × (𝑐 ∙ 𝑣) 

• 𝑢 × 𝑣 je kolmý k 𝑢 i k 𝑣 (jestliže 𝑢 a 𝑣 jsou nenulové vektory) 

• |𝑢 × 𝑣| udává obsah plochy rovnoběžníku určeného orientovanými úsečkami  �⃗⃗�  

a �⃗�. 

Úlohy: 

Úloha 1: 

 

Je dána úsečka 𝐴𝐵, kde 𝐴 = [2,1,0] a 𝐵 = [5,4,3]. Určete souřadnice bodu 𝑇 úsečky 

𝐴𝐵, který má od bodu 𝐴 vzdálenost dvakrát větší než od bodu𝐵. 

Úloha 2: 

 

Je dán pravidelný trojboký hranol 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹  s vrcholy 𝐴 = [−2,2,0] , 𝐵 = [1,1,1] , 𝐶 =
[2,4, −1] a výškou ℎ = 3. Najděte souřadnice vrcholu 𝐸! 

4. Od vektoru k vektorovému prostoru a zpátky 

Grafické znázorňování vektoru jako koncového bodu orientované úsečky nebo 

orientované úsečky jako takové v ℝ2 a ℝ3 muže studenty vést k myšlence, že vektor je 
pouze bod či orientovaná úsečka, neboť ve většině školských úloh si s tímto 
zjednodušením vystačí. Vektor je však daleko obecnější pojem. K problematice vektorů je 
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ovšem dobré přistoupit také rovněž tak, že studentům připomeneme, že původně byl 
vektor (ve škole) představen jako uspořádaný dvojice nebo trojice a později jako n-tice. 
Pouze takové vektory lze rozumně graficky znázornit jako koncové body nebo orientované 
úsečky, zatímco většinu ostatních nikoli. Jak již bylo řečeno, vektory byly zavedeny  
k popisu situací, kdy jedno číslo pro tento popis nepostačovalo. 

Může nastat situace (a také reálně nastává), kdy je pro popis nutných 2, 3, 4, …  n čísel. 
Jak velké ale n může být? Reálně nastává i situace, kdy potřebujeme nekonečně mnoho 
čísel. A proč by to vlastně měla být jen čísla? Je velice pravděpodobné, že pro popis 
budeme potřebovat mnoho jiných matematických objektů. Pro všechny takové situace 
můžeme s úspěchem využít konceptu vektoru, ale současné pojetí vektoru jako 
uspořádané n-tice to neumožňuje. 

Co je tedy vektor? Jak vypadá? Jsme zde v podobné situaci, ve které byli fyzikové asi 
před 100 lety, když se pokoušeli popsat atom. Atom byl dlouhou dobu nedělitelným 
objektem. Poté se objevilo několik modelů atomů (Thomson, Rutherford, Bohr atd.), které 
se pokoušely popsat, co atom je nebo jak vypadá. Ale žádné z nich neuspěly, protože 
nedokázaly vysvětlit všechny experimentálně pozorované vlastnosti atomů. A pak došlo ke 
změně paradigmatu, kdy se teoretičtí fyzikové přestali pokoušet popsat, co atom je nebo 
jak vypadá, a začali popisovat atom podle toho, co dělá, jak se chová, tj. podle jeho 
vlastností (což vyústilo v mohutný rozvoj jedné oblasti fyziky, kterou dnes nazýváme 
kvantová mechanika). Mezi Einsteinem (který nebyl přesvědčen o kvantové mechanice)  
a Heisenbergem (který byl jejím zastáncem) prý proběhl následující rozhovor: 

 

Einstein: Ta kvantová mechanika je v pořádku, ale jak podle ní tedy atom vypadá? 

Heisenberg: Atom nijak „nevypadá“. 

 

Jestli tento dialog proběhl či ne, není jisté, ale krásně nám ilustruje naši situaci. Atom 
nemůže být popsán odpovědí na otázku, jak vypadá, ale odpovědí na otázku jaké má 
vlastnosti. Totéž platí i pro vektor. 

Vyjasněme si však jednu věc: Modely atomů jsou stále důležité, především proto, aby 
studentům umožnily porozumět základním myšlenkám a konceptům pojmu „atom“. Nemělo 
by se začít jistě Schrödingerovou rovnicí, která by vysvětlovala atomy někomu, kdo  
o atomech nikdy neslyšel, ale začít s modely a reprezentacemi a poté postupně 
pokračovat. Totéž platí pro vektory. Začali jsme s reprezentacemi, nyní budeme 
pokračovat popisem vektorů podle jejich vlastností (což jsou v podstatě vlastnosti sčítání 
vektorů a skalárního součinu, které jsme uvedli v sekci 2). 

 

Definice (vektorový prostor): Nechť (𝐹, +,∙)  je těleso, 𝑉  je množina s operací ⊕
: 𝑉 × 𝑉 → 𝑉  (sčítání vektorů) a levou vnější operací ⊙: 𝐹 × 𝑉 → 𝑉  (násobení vektoru 

skalárem). (𝑉,⊕,⊙) se nazývá vektorový prostor nad tělesem, pokud současně platí pro 

všechna 𝑢, 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉 a pro všechna 𝑐, 𝑑 ∈ 𝐹 (axiomy vektorového prostoru): 

• 𝑢 ⊕ (𝑣 ⊕ 𝑤) = (𝑢 ⊕ 𝑣) ⊕ 𝑤 (asociativita sčítání vektorů) 

• Existuje prvek 𝑜 ∈ 𝑉 takový, že 𝑣 ⊕ 𝑜 = 𝑜 ⊕ 𝑣 = 𝑣 (neutrální prvek vzhledem ke 

sčítání vektorů, “nulový vektor”) 

• Pro každé 𝑣 ∈ 𝑉 existuje prvek −𝑣 ∈ 𝑉 takový, že 𝑣 ⊕ −𝑣 = −𝑣 ⊕ 𝑣 = 𝑜 (opačný 

prvek vzhledem ke sčítání, “opačný vektor”) 

• 𝑢 ⊕ 𝑣 = 𝑣 ⊕ 𝑢 (komutativita sčítání vektorů) 

• 𝑐 ⊙ (𝑢 ⊕ 𝑣) = (𝑐 ⊙ 𝑢) ⊕ (𝑐 ⊙ 𝑣) (distributivita násobení vektoru skalárem 

vzhledem k sčítání vektorů) 
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• (𝑐 + 𝑑) ⊙ 𝑣 = (𝑐 ⊙ 𝑣) ⊕ (𝑑 ⊙ 𝑣) (distributivita násobení vektoru skalárem 

vzhledem ke sčítání skalárů) 

• Jestliže 𝑒 ∈ 𝐹 je neutrálním prvkem vzhledem k násobení prvků tělesa (nazývaný 

také jednotkový prvek nebo jednotka), pak  𝑒 ⊙ 𝑣 = 𝑣 . 

Prvek 𝑣 ∈ 𝑉 pak nazveme vektor (někdy také vektor nad 𝐹, nebo 𝐹-vektor). 

 

Nyní se vám může definice zdát poněkud komplikovaná, ale je to jen soupis vlastností, 

které jsme již probírali v kapitole 2 s omezením na vektory z  ℝ2  a ℝ3 . Tělesem jsme  
tehdy rozuměli ℝ a místo ⊕ a ⊙ jsme používali známějších symbolů + a ∙ (ty se často 
využívají i na vysokých školách). 

S dosud nabytými znalostmi a spolu s větami uvedenými v kapitole 2 (pravidla pro 
operace s vektory) již můžeme velmi snadno dokázat následující tvrzení: 

 

Věta (příklady vektorových prostorů): Nechť (ℝ2, +,∙),  (ℝ3, +,∙) a obecně (ℝ𝑛, +,∙) 
pro 𝑛 ∈ ℕ∗  jsou vektorové prostory nad číselným tělesem reálných čísel ℝ (jestliže jsou 

operace + a ∙ definovány jako v kapitole 2, tj. jako „obvyklé“ souřadnicové sčítání vektorů  
a násobení vektoru skalárem). 

 

Další příklady vektorových prostorů: 

 

a) (ℂ2, +,∙), (ℂ3, +,∙), a obecně (ℂ𝑛, +,∙) pro 𝑛 ∈ ℕ∗, jsou vektorové prostory nad 

tělesem komplexních čísel ℂ (jestliže jsou operace + a ∙ definovány jako „obvyklé“ 

souřadnicové sčítání vektorů a násobení vektoru skalárem, v tomto případě 

komplexním číslem). 

b) Zobecněme předchozí odrážku a), je-li 𝐹 těleso, pak (𝐹𝑛 , +,∙) pro 𝑛 ∈ ℕ∗ je 

vektorový prostor na tělesem 𝐹 (opět za předpokladu, že operace  + a ∙  jsou  

„obvyklé“ souřadnicové sčítání vektorů a násobení vektoru skalárem z tělesa 𝐹. 

c) Nechť ℱℝ = {𝑓: ℝ → ℝ} je množina reálných funkcí reálné proměnné. Jsou-li 

operace + a · definovány bodově, tj. 

(𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) a (𝑐 ∙ 𝑓)(𝑥) = 𝑐 ∙ 𝑓(𝑥) pro všechna 𝑥 ∈ ℝ, pak (ℱℝ, +,∙) je 

vektorový prostor nad tělesem ℝ. 

d) Opět s bodovým sčítáním a násobením vektoru skalárem, (ℝ[𝑋], +,∙), kdy  ℝ[𝑋] je 

množina polynomů nad ℝ, je vektorový prostor nad tělesem ℝ. Také (ℝ𝑛[𝑋], +,∙), 

pro 𝑛 ∈ ℕ∗, kde ℝ𝑛[𝑋] je množina polynomů stupně ≤ 𝑛, je vektorový prostor nad 

tělesem ℝ. 

Podrobné pojednání o vektorových prostorech, jejich vlastnostech, bázích, dimenzích 
a jejich souvislostech se soustavami lineárních rovnic ponechme standardním hodinám 
Lineární algebry. Věříme, že tato kapitola byla užitečným mostem mezi konkrétními 
vektory, které znáte ze střední školy a abstraktními pojmem vektor, se kterým se setkáváte 
na škole vysoké. 

Závěr 

Jak již bylo zmíněno, překlenovací kurzy pomáhají studentům prvních ročníků 
překonat obtíže, které jim přináší přechod ze střední školy na školu vysokou. Námi 
vytvořené kurzy lze použít v předložené formě případně je lze upravovat dle potřeb 
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vyučujících a studentů. Vzhledem k faktu, že materiály jsou vyhotoveny v šesti jazykových 
mutacích, mohou být využity například při výuce metodou CLIL nebo v kurzech pro 
zahraniční studenty.  
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MATEMATICKÁ ÚNIKOVÁ MIESTNOSŤ 

PETER VANKÚŠ 

ABSTRAKT. V našej pracovnej dielni mali učitelia možnosť vyskúšať únikovú miestnosť 
s matematickými prvkami. Takáto forma aktivity sa vyznačuje pútavosťou spracovania 
a motiváciou žiakov pre nich príťažlivým kontextom. V článku prinášame niektoré teoretické 
aspekty tejto problematiky a názory účastníkov na našu únikovú miestnosť. 

Úvod 

Pod názvom úniková miestnosť (escape room) v našom článku rozumieme prostredie, 
v ktorom žiaci riešia v špecifickom kontexte rozmanité úlohy v skupine. Podrobnejšiu 
definíciu ponúka autor Nicholson (2015). Ten pod únikovou miestnosťou rozumie 
skupinovú hru prebiehajúcu v reálnom čase. V rámci nej hráči objavujú nápovedy, riešia 
hádanky a úlohy. Realizuje sa v jednej alebo viacerých miestnostiach a má špecifická cieľ, 
ktorý je potrebný realizovať v časovom limite. Týmto cieľom je najčastejšie uniknúť 
z miestnosti, od čoho je odvodený názov tejto hry. 

Problematike únikových miestností vo vyučovaní matematiky sa na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave venovala vo svojom 
doktorandskom štúdiu V. Laššáková (2017, 2019). Uvedená autorka je aj tvorkyňou 
únikovej miestnosti, ktorú sme prezentovali učiteľom na konferencii Dva dni s didaktikou 
matematiky 2022.  

V ďalších kapitolách ponúkneme niektoré pohľady na funkcie únikovej miestnosti vo 
vyučovaní matematiky. Budeme sa tiež venovať výsledkom výskumov používania tejto 
aktivity vo vyučovaní. Na záver článku ponúkneme prehľad reakcií učiteľov na únikovú 
miestnosť, ktorú absolvovali počas našej pracovnej dielne v rámci konferencie. 

Escape room vo vyučovaní 

V súčasnom vyučovaní sa kladie dôraz na aktivitu žiakov. Preto sa snažíme voliť formy 
práce pre žiakov podnetné a motivačné. Okrem výsledkov vzdelávania vo forme 
vedomostí sa do popredia dostáva tiež rozvoj kompetencií žiakov. Jednou s kompetencií 
nevyhnutných pre budúci život žiaka je schopnosť spolupracovať v skupine (Rieckmann, 
2011; European Commission, 2018). Vzhľadom na tieto požiadavky sa do pozornosti 
výskumníkov dostali vzdelávacie kooperatívne hry (Ke, 2007). Jednou z foriem takejto hry 
je aj úniková miestnosť. Berúc do úvahy jej charakter skupinovej aktivity realizovanej 
v reálnom čase spadá do sociálno-kultúrneho prístupu k vyučovaniu (Zhang a kol., 2018). 
Predstavuje pritom výborný príklad aktivity podporujúcej spoluprácu a komunikáciu žiakov 
a ich úlohu kritického a aktívneho aktéra vzdelávania (Taraldsen a kol., 2022). Tento 
prístup je v súlade s odporúčaniami OECD na podporu aspektov vzdelávania vedúcich 
k sociálnemu rozvoju žiakov (2010). 

Aktuálnosť využívania únikovej miestnosti pre súčasné trendy smerovania vyučovania 
vedie k prudkému nárastu záujmu o výskum v tejto oblasti (Quariachi a Wim, 2020). Pri 
prehľade stavu výskumu v tejto oblasti uvedenom v ďalšej kapitole sa oprieme 
o prehľadovú štúdiu literatúry autorov Taraldsen a kol. (2022). 
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Prehľad výsledkov používania Escape room vo vyučovaní 

Autori štúdie (Taraldsen a kol., 2022) spracovali prehľad 70 výskumov, ktoré sa týkali 
únikovej miestnosti vo vyučovaní. Z toho 2 články sa venovali ich používaniu v prvom 
stupni školskej dochádzky, 5 výskumov používaniu na druhom stupni a 52 výskumov vo 
vyšších stupňoch vzdelávania. Zvyšné výskumy sa venovali profesijnému vzdelávaniu 
resp. iným formám celoživotného vzdelávania.  

Väčšina analyzovaných článkov skúmala únikové miestnosti zamerané na starostlivosť 
o zdravie (37 výskumov). Druhou najčastejšou skupinou boli STEM predmety 
(18 výskumov), kde spadá aj matematika. Významným prínosom pre vyučovanie 
matematiky bolo podľa výskumov najmä rozvoj kritického myslenia, kreativity, schopnosti 
spolupracovať v skupine, iniciatívy a schopnosti riešiť problémy (Duncan, 2020; Huang 
a kol., 2020). 

Špecifickými požiadavkami na edukačné využitie únikovej miestnosti sú podľa autorov 
potreba u všetkých zúčastnených študentov podporiť ich vzdelávací proces. V tejto 
súvislosti niektoré články diskutujú snahu začleniť do únikovej miestnosti cielene obsah 
kurikula jednotlivých školských predmetov. Viaceré výskumy sa ale zameriavali skôr na 
rozvoj kompetencií a zručností potrebných pre 21 storočie. 

Pozitívnou správou pre vyučovanie s použitím únikovej miestnosti je fakt, že len jedna 
zo 70 štúdií zaradených do prehľadu konštatuje negatívne dopady únikovej miestnosti na 
vedomosti žiakov. Ostatné štúdie zaznamenali pozitívne efekty, hlavne čo sa týka 
motivácie a postojov žiakov.  

Skúsenosti učiteľov s našou escape room 

Počas pracovnej dielne zaradenej do programu konferencie si mali možnosť tri 
skupiny, každá v zložení 5 učiteľov, vyskúšať únikovú miestnosť spravovanú Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Úniková miestnosť je 
určená pre skupiny 4–5 hráčov. Zameraním sa jedná o aktivitu, ktorej cieľom je dostať sa 
k uloženému „pokladu“ pomocou vyriešenia viacerých rozmanitých úloh. Tie sa týkajú 
napr. merania, zápisu čísla v dvojkovej sústave, organizácie a triedenia útvarov rovnakých 
vlastností. Počas našej pracovnej dielne sa všetkým trom skupinám učiteľov podarilo 
všetky úlohy úspešne vyriešiť. Po skončení aktivity sme následne administrovali dotazník, 
ktorý skúmal názory učiteľov na danú únikovú miestnosť a tiež ich postoje k využívaniu 
takejto formy práce. Znenie dotazníka v jednotlivých sekciách uvádzame v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1: štruktúra použitého dotazníka. 

Demografické položky 

1. Pohlavie: a) muž, b) žena. 

2. Na akej škole učíte matematiku: a) ZŠ, b) SŠ, c) iný typ školy, d) momentálne neučím. 

3. Ako dlho učíte (ste učili) matematiku: a) 1–5 rokov, b) 5–10 rokov, c) 10 a viac rokov. 

Názory na absolvovanú escape room 

4. Do akej miery sa Vám aktivita Escape Room páčila: a) veľmi, b) trochu, c) málo, 
d) veľmi málo. 

5. Čo sa Vám na Escape Room páčilo: (Otvorená otázka.) 

6. Čo sa Vám na Escape Room nepáčilo: (Otvorená otázka.) 

7. Rozvíja podľa Vás táto Escape Room matematické myslenie resp. zručnosti: a) veľmi, 
b) trochu, c) málo, d) veľmi málo. 

Názory učiteľov na danú formu práce a námety na jej integráciu do vyučovania 

8. Ako by sa podľa Vás dala prezentovaná Escape Room využiť v školskom vyučovaní 
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matematiky? (Otvorená otázka.) 

9. Čo by bolo potrebné na našej Escape Room vylepšiť, aby sa dala lepšie využiť 
v školskom vyučovaní matematiky? (Otvorená otázka.) 

10. Miesto na Vaše ďalšie pripomienky a návrhy súvisiace s Escape Room: (Otvorená 
otázka.) 

 

V nasledujúcom texte vyhodnotíme jednotlivé sekcie dotazníka. Dotazníkového 
prieskumu sa zúčastnilo 15 účastníkov konferencie. Z toho 14 boli ženy a 1 muž. Siedmi 
účastníci učia na základnej škole, štyria na strednej škole a štyria na iných typoch škôl. 
Štyria respondenti učia 1–5 rokov, jeden respondent 5–10 rokov a desať respondentov učí 
viac ako 10 rokov. 

Až 14 účastníkov uviedlo, že sa im naša úniková miestnosť veľmi páčila, jeden 
účastník uviedol, že sa mu páčila trochu. Z výrokov, ktoré boli uvedené ako odpoveď na 
otázku, čo sa im na únikovej miestnosti páčilo, vyberáme nasledovné: „Kreatívne úlohy, 
nie je to prvoplánové, príjemný motív mora.“ „Otvára oči hľadať rôzne vizuálno-logické 
prepojenia.“ „Rôznorodosť nápoveď, že bolo viac miestností.“ „Nutnosť spolupráce v tíme, 
logické myslenie, praktické zručnosti.“ „Zábava pri hre.“ „Spolupráca, bolo to veselé, aj 
úlohy.“ „Všetko – spolupráca, dopĺňanie sa navzájom, zábavná matematika.“ „Prepájanie 
súvislostí a hľadanie indícií, šifry.“ „Konkrétne úlohy (čiarky na stene, korálky a písmenká).“ 

Vidíme, že vo viacerých výrokoch sa objavuje motív spolupráce, čo je jednou 
z najväčších predností kooperatívnych vzdelávacích hier (Ke, 2007). 

Na otázku čo sa im na únikovej miestnosti nepáčilo sme dostali od respondentov len 
dve reakcie: „Chcelo by to viac levelov (miestností).“ „Mohli ste nás zamknúť, aby sme sa 
dostali von sami. Možno by som dal do miestnosti ešte nejaké zbytočnosti na zmätenie.“ 

Dvanásť účastníkov dotazníkového prieskumu odpovedalo na otázku, či rozvíja naša 
úniková miestnosť matematické myslenie resp. zručnosti stupňom „veľmi“, traja stupňom 
„trochu“.  

Táto skutočnosť indikuje dobré nastavenie aktivít v rámci únikovej miestnosti, keďže aj 
z pohľadu učiteľov z praxe sú smerované na rozvoj matematického myslenia a zručností. 

Ohľadom integrácie prezentovanej únikovej miestnosti do školského vyučovania 
matematiky padli zo strany účastníkov tieto návrhy: „Ako projekt pre študentov na 
vytvorenie.“ „Za aktuálnej situácie (v súvislosti s covid) na väčšine škôl nerealizovateľné.“ 
„Motivácia napr. ku kombinatorike.“ „Rozvoj logického myslenia, kombinatoriky, 
strategického myslenia. Pri budovaní tímov. Ako odmena pre najšikovnejšiu triedu.“ 
„V geometrii, pri učení algebraických výrazov a rovníc...“ „V rámci blokového vyučovania. 
Na upevnenie vzťahov v triede.“ „Ako odmena, motivácia.“ „Vsunúť na oživenie hodiny.“ 
„Skupinová práca.“ „Dôraz na spoluprácu.“ „V rámci nejakého projektového dňa resp. 
účelového dňa.“ „Bojím sa, že to nie je pre celú triedu, skôr na ozvláštnenie vyučovania 
alebo vo voľnom čase. 5–6 detí je asi ideálna zostava.“  

Vidíme tu, že učitelia vidia potenciál danej únikovej miestnosti pre rozvoj logického 
myslenia, kombinatorického uvažovania a tiež strategického myslenia. Súčasne vyzdvihujú 
prínos aktivity pre budovanie schopnosti skupinovej práce a tiež jej potenciál pre motiváciu 
študentov. Za hlavný problém pre integráciu danej únikovej miestnosti do vyučovania 
matematiky v triede učitelia považujú jej obmedzenie na 4–5 účastníkov, čo neumožňuje 
súčasné využívanie celou triedou. 

Pre vylepšenie únikovej miestnosti vzhľadom na jej využitie v školskom vyučovaní 
matematiky sme dostali od vyučujúcich nasledovné komentáre. „Bolo by fajn, keby s tým 
prišiel niekto do školy.“ „Prenosná miestnosť s viacerými úlohami.“ „Viac úloh a viac 
distraktorov.“ „Mať k tomu prístup ako učiteľka, aby som to nemusela ja po nociach 
vymýšľať, len zrealizovať návod.“ 
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Tu v odpovedia rezonuje najmä návrh na vytvorenie prenosnej varianty únikovej 
miestnosti, ktorú by bolo možné realizovať „putovne“ v školách. Učitelia by sa tiež potešili 
návodom na tvorbu únikovej miestnosti, ktoré by mohli následne aplikovať u nich 
v školách. 

Priestor na ďalšie vecné pripomienky a návrhy súvisiace s únikovou miestnosťou 
obsahoval nasledovné reakcie účastníkov. „Bolo to super, zabavili sme sa a vylepšili si 
náladu.“ „Veľmi sa mi to páčilo.“ „Ďakujem za spríjemnenie dňa.“ „Je potrebná lepšia 
propagácia tejto aktivity, bol by záujem, ale na školách sa o nej nevie.“ 

Dôležitým návrhom je tu potreba spropagovať našu únikovú miestnosť pre jej širšie 
využívanie učiteľmi matematiky z praxe. 

Záver 

V článku sme prezentovali narastajúcu popularitu únikovej miestnosti (escape room) 
vo vyučovaní. Výsledky výskumov poukazujú na pozitívne vplyvy tejto aktivity najmä na 
motiváciu žiakov a ich postoje.  

Počas pracovnej dielne realizovanej na konferencii Dva dni s didaktikou matematiky 
2022 mali možnosť niektorí účastníci absolvovať matematickú únikovú miestnosť. Táto je 
spravovaná Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 
V článku prezentujeme výsledky dotazníkového prieskumu reakcií týchto učiteľov. 

Spolu našu únikovú miestnosť počas konferencie navštívilo 15 účastníkov. Všetci 
zúčastnení vyjadrili pozitívnu skúsenosť s aktivitou (14 sa veľmi páčila, 1 sa páčila trochu). 
Tak isto respondenti vyjadrili ich názor, že naša úniková miestnosť rozvíja matematické 
myslenie a zručnosti (12 veľmi rozvíja, 3 trochu rozvíja). Tieto závery sú v súlade 
s výsledkami výskumov v tejto oblasti (Taraldsen a kol., 2022). 

Pre zvýšenie možnosti integrácie únikovej miestnosti do školského vyučovania 
matematiky účastníci navrhujú vytvoriť prenosnú „putovnú“ verziu. Tiež by uvítali návod na 
tvorbu únikovej miestnosti, ktorú by vedeli realizovať na ich škole. 

Na základe pozitívnej skúsenosti s našou únikovou miestnosťou účastníci tiež vyjadrili 
potrebu jej propagácie, aby sa dostala do povedomia učiteľskej verejnosti. To by prospelo 
jej väčšiemu využívaniu učiteľmi z praxe. Veríme, že týmto spôsobom by bolo možné 
prispieť k rozšíreniu integrácie únikových miestností do vyučovania matematiky. 

Grantová podpora 

Príspevok vznikol v rámci grantu KEGA 014UK-4/2020 Podpora vzdelávania učiteľov 
matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných 
materiálov, foriem a metód vyučovania. 
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VYUŽITIE SOFIZMOV VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY  

MICHAELA VARGOVÁ  

ABSTRAKT. V článku uvádzame niekoľko príkladov zámerne nekorektnej argumentácie, 
tzv. matematických sofizmov a poukazujeme na prínos ich zaraďovania do výučby.  
Odhalenie chyby v takejto argumentácii vyžaduje od žiaka konceptuálne porozumenie, 
prepájanie jednotlivých poznatkov, zvažovanie možnosti vykonania jednotlivých 
krokov postupu, čím sa u žiakov rozvíja schopnosť argumentovať a kriticky myslieť.   

Úvod  

Zrejme každý učiteľ matematiky sa snaží svoju výučbu koncipovať tak, aby u žiakov 
rozvíjal konceptuálne porozumenie, schopnosť argumentovať a kriticky myslieť. Príležitosť 
pre rozvoj uvedených žiackych kompetencií ponúkajú aj rôzne príklady (zámerne) 
nekorektnej argumentácie (tzv. sofizmy), ktoré vedú k evidentne nepravdivým záverom.  

Sofizmus je slovo gréckeho pôvodu, pôvodne znamenajúci múdrosť, učenosť. 
V súčasnosti týmto slovom označujeme zdanlivo logické tvrdenie, ktoré zámerne 
nesprávnym použitím pravidiel dedukcie dospieva k neprijateľnému či absurdnému záveru. 
Matematické sofizmy sú často konštruované na základe nesprávneho používania pojmov, 
nepresnosti formulácií, zanedbaní podmienok použiteľnosti matematických viet, na 
skrytom používaní nepovolených operácií, na neplatných zovšeobecneniach a podobne. 
Náročnosť sofizmu sa často zvyšuje aj tak, že sa sformuluje situácia, na dokázanie ktorej 
je potrebné použiť pravdivé matematické tvrdenie, ktoré často odvedie pozornosť riešiteľa 
nesprávnym smerom.  

Viaceré jednoduchšie sofizmy využívajú napr. „delenie“ nulou, berú do úvahy iba 
kladné korene kvadratickej rovnice, ... a mnohé sú známe žiakom aj základnej a strednej 
školy, napr.  

Ukážeme, že 2 3 . Keďže 
1 1

4 8
 , resp. 

2 3
1 1

2 2

   
   

   
, tak aj (pretože funkcia lny x=  je 

rastúca) 

2 3
1 1

ln ln
2 2

   
   

   
. Využitím jedného z pravidiel pre počítanie s logaritmami 

dostávame 
1 1

2ln 3ln
2 2
 , odkiaľ  po vydelení oboch strán uvedenej nerovnosti nenulovým 

číslom 
1

ln
2

 máme 2 3 .  

So zvyšujúcou sa náročnosťou jednotlivých konceptov a použitého aparátu narastajú 
aj možnosti „maskovania“ nekorektnej argumentácie, preto vo vyššej nie je o matematické 
sofizmy núdza. Viacero je ich možné nájsť v oblasti matematickej analýzy, často napríklad 
použitím nekorektného prechodu z konečného počtu objektov na nekonečný (napr. [1]).  

Viacero sofizmov je založených na „dôvere v geometrickú intuíciu“. Správny obrázok či 
diagram je spravidla veľmi nápomocný pri chápaní jednotlivých súvislostí či formulovaní 
hypotéz. Nesprávny obrázok či geometrický náčrt môže byť zdrojom rôznych chýb, najmä 
ak vyvodzujeme závery iba na základe dojmu, ktorý obrázok vytvára. V prípade mnohých 
geometrických dôkazov sa počas argumentácie zvyčajne odvoláva na hotový obrázok 
(náčrt), nemali by sme však zabúdať starostlivo kontrolovať možnosť existencie 
uvažovaných priesečníkov jednotlivých objektov, a v prípade ich existencie zvažovať ich 
polohu. Aj z uvedeného dôvodu sú geometrické sofizmy založené najčastejšie na 
nasledujúcich chybách v konštrukcii obrázka:  
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• Rôzne body sú považované za totožné a opačne. 

• Uvažované priesečníky priamok či kriviek v skutočnosti neexistujú. 

• Uvažovaná poloha bodu je v skutočnosti nemožná. 

• Lomená čiara je považovaná za priamku.  
V nasledujúcom texte uvedieme zopár príkladov geometrických sofizmov, v ktorých 

odhalenie chyby nevyžaduje aparát presahujúci rámec školskej matematiky.  

Geometrický hlavolam  

Trojuholník ABC (obr. 1) pozostáva zo štyroch pravouhlých trojuholníkov, štyroch 

obdĺžnikov a jedného štvorca. Obsah 𝑆(△ 𝐴𝐵𝐶) trojuholníka ABC teda získame ako súčet 

obsahov uvedených útvarov, teda 𝑆(△ 𝐴𝐵𝐶) = 422 𝑗2 . Ak obsah trojuholníka ABC  

vypočítame pomocou  vzorca na výpočet obsahu trojuholníka, dostávame  

𝑆(△ 𝐴𝐵𝐶) =
32⋅26

2
= 416 𝑗2. Ako je to možné? 

 

Obrázok 1 

Riešenie. Pri detailnejšom pohľade na obr. 1 nie je problém zistiť, že použitie vzorca na 
výpočet obsahu trojuholníka nebolo v tomto prípade správne, keďže najväčší útvar na obr. 
1 nie je trojuholník, ale päťuholník ABFCG. Ak by lomená čiara AGC bola úsečkou, 
trojuholníky ADG, GHC by boli podobné podľa vety uu, čo je v rozpore s tým, že pomery 
ich odpovedajúcich si strán sa nerovnajú.  

Analogické „hlavolamy“, založené na tom, že lomená čiara je považovaná za úsečku, 
resp. priamku sú v školskej matematike známe, jeden z nich možno nájsť napr. v učebnici 
[2] (str. 32, úloha 58), [3],  alebo rôznych internetových stránkach venovaných rekreačnej 
matematike a rôznym logickým či geometrickým puzzle.  

„Prázdny“ kruh 

Nech bod A je vnútorný bod kruhu k so stredom v bode O a polomerom r. Nech bod B 

leží na polpriamke OA, pričom 
2OA OB r = . Nech S je stred úsečky AB a kolmica na 

OA, vedená bodom S, pretne kružnicu k v bodoch C, D (obr. 2). Ukážeme, že (aj napriek 
predpokladu) bod A leží na kružnici k. 
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Obrázok 2 

Na základe predpokladov dĺžky úsečiek OA a OB môžeme vyjadriť nasledovne: 

OA OS SA= − , OB OS SB OB OS SA= + = = + . Pomocou uvedených rovností 

môžeme podmienku 
2OA OB r =  vyjadriť v tvare  

( )( ) 2 22r OA OB OS SA OS SA OS SA=  = − + = − .  

Na základe Pytagorovej vety aplikovanej na pravouhlé trojuholníky OSC a ASC platí 
2 22OS r CS= − , 

2 2 2
SA AC CS= − , teda  

( ) ( )2 2 2 2 2 22 2 2r OS SA r CS AC CS r AC= − = − − − = − . 

Z predchádzajúcej rovnosti tak získavame  
22 2r r AC= − , t.j.  

2
0AC = , resp. 0AC = .  

Z uvedeného teda vyplýva, že bod A je totožný s bodom C, a teda leží na kružnici k.  

 

Riešenie. Pri pokuse o presné narysovanie opísanej situácie zistíme, že úsečka CD 
nemôže súčasne spĺňať obe podmienky, t.j. byť osou úsečky AB a súčasne pretínať 
kružnicu k. Na túto skutočnosť môžeme poukázať aj nasledujúcim spôsobom.  

Predchádzajúci dôkaz predpokladá platnosť nerovnosť 
2

AB
OA r+  (obr. 2). Jej 

umocnením (keďže z predpokladov máme informácie o druhej mocnine polomeru kružnice 
k) získame 

2
2 2

4

AB
OA OA AB r+ +  .   (*) 

Podmienku 
2r OA OB=   môžeme vyjadriť aj v tvare 

( ) 22r OA OA AB OA OA AB=  + = + .  (**) 

Spojením (*) , (**) získavame nerovnosť 
22 24 4r AB r+  , z ktorej vyplýva 

2
0AB  , čo 

nie je možné.  
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Obdĺžnik, vpísaný do štvorca tak, že každý z jeho vrcholov leží na inej 

strane štvorca, je opäť štvorec.  

V nasledujúcom texte „dokážeme“ pravdivosť nasledujúceho tvrdenia: Do štvorca 
ABCD vpíšme obdĺžnik MNPQ tak, že bod M leží na strane AB, bod N na strane BC, ... 
(obr. 3) Potom obdĺžnik MNPQ je štvorec.  

„Dôkaz“. Z bodu P zostrojme kolmicu na stranu AB a z bodu Q kolmicu na stranu BC 
a označme päty uvedených kolmíc R, S v danom poradí.  Všimnime si pravouhlé 
trojuholníky MRP a NSQ (obr. 3 a) 

  

 

Obrázok 3 a 

 

Obrázok 3 b 

 

Dĺžky odvesien PR a QS  sa zhodujú s dĺžkou strany štvorca ABCD, teda 

PR QS AB= = . Dĺžky prepôn PM a QN trojuholníkov MRP a NSQ sú rovnaké, keďže sú 

uhlopriečkami obdĺžnika MNPQ. Pravouhlé trojuholníky MRP a NSQ sú napr. podľa vety 
ssu zhodné, odkiaľ vyplýva zhodnosť uhlov PMR a QNS. Sústreďme teraz našu pozornosť 
na štvoruholník MBNO (obr. 3 b).  

Uhol CNO , t.j. vonkajší uhol štvoruholníka MBNO pri vrchole N, je zhodný s uhlom 
BMO, teda vnútorným uhlom tohto štvoruholníka pri vrchole M. Odtiaľ 
|∡ 𝐵𝑀𝑂| + |∡ 𝐵𝑁𝑂| = 180° . Potom však aj |∡ 𝑀𝐵𝑁| + |∡ 𝑀𝑂𝑁| = 180° . Pretože 
|∡ 𝑀𝐵𝑁| = 90°, tak aj |∡ 𝑀𝑂𝑁| = 90° . Inými slovami, uhlopriečky obdĺžnika MNPQ sú 
navzájom kolmé, čiže obdĺžnik MNPQ je štvorec.  

Riešenie. Nepravdivosť daného tvrdenia môžeme ukázať napríklad nájdením 
vhodného kontrapríkladu. V tomto prípade stačí uvažovať obdĺžnik MNPQ, ktorého strany 
sú  rovnobežné s uhlopriečkami štvorca ABCD.  

Argumentácia dokazujúca, že takto zostrojený štvoruholník MNPQ je obdĺžnik, ktorý 
nie je štvorec, je zrejmá. 

Prípadne, nie je problém všimnúť si, že v „dôkaze“ uvedeného tvrdenia neboli brané 
do úvahy všetky možné polohy piat R, S zostrojených kolmíc na strany AB a BC. 
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Obrázok 4 

V pôvodnom „dôkaze“ neboli uvážené napr. polohy piat R, S , zodpovedajúce obr. 5 a .  

 
 

Obrázok 5 a Obrázok 5 b 

 

Na základe analogickej argumentácie ako v pôvodnom „dôkaze“ dospejeme k záveru, 
že pravouhlé trojuholníky MRP a NSQ sú napr. podľa vety ssu zhodné, odkiaľ vyplýva 
zhodnosť uhlov PMR a QNS. Opäť sústreďme našu pozornosť na štvoruholník MBNO 
(obr. 5 b), pričom tentokrát oba body R, S patria štvoruholníku MBNO.  

Uhly ∡ 𝑃𝑀𝑅,   ∡ 𝑄𝑁𝑆  sú vnútorné uhly v pravouhlom trojuholníku, čiže 
|∡ 𝑃𝑀𝑅| = |∡ 𝑄𝑁𝑆| ≠ 90°t.j. |∡ 𝑃𝑀𝑅| + |∡ 𝑄𝑁𝑆| ≤ 180°.  

Potom |∡ 𝑀𝐵𝑁| + |∡ 𝑀𝑂𝑁| ≥ 180° a keďže |∡ 𝑀𝐵𝑁| = 90°, tak |∡ 𝑀𝑂𝑁| ≥ 90°. Inými 
slovami, uhlopriečky obdĺžnika MNPQ nie sú na seba kolmé, čiže tento obdĺžnik nie je 
štvorec.  

Jednoducho sa môžeme presvedčiť, že pri tejto polohe piat R, S (obr. 5 a) sú strany 
obdĺžnika MNPQ rovnobežné s uhlopriečkami štvorca ABCD.  

Trojuholník MON je rovnoramenný, keďže jeho ramená sú tvorené polovicami 
uhlopriečok obdĺžnika MNPQ, a teda uhly NMO a MNO sú zhodné. Zhodnosť uhlov PMR 
a QNS bola ukázaná už skôr. Zo zhodnosti uvedených dvojíc uhlov vyplýva aj zhodnosť 
uhlov BMN a BNM. To však znamená, že pravouhlý trojuholník MBN je rovnoramenný, 
a veľkosť uhlov BMN a BNM je 45 .  Teda v prípade, že oba body R, S ležia súčasne na 

stranách štvoruholníka MBNO, zodpovedá konštrukcia obdĺžnika MNPQ uvedenému 
kontrapríkladu (jeho strany sú rovnobežné s uhlopriečkami pôvodného štvorca).  
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K rovnakému záveru by sme dospeli aj v prípade, keď poloha piat R, S bude 
zodpovedať obr. 6 (body R, S ležia mimo štvoruholníka MBNO).  

 

Obrázok 6 

Záver  

V článku sme uviedli niekoľko príkladov nekorektnej argumentácie v rámci 
elementárnej geometrie, ktoré by žiakov poukazujú na skutočnosť, že by sme netreba 
podliehať intuitívnemu vizuálnemu dojmu a nezabúdať pomocou deduktívnych 
prostriedkov skúmať každú fázu argumentácie.   

Odhalenie chyby v matematických sofizmoch vyžaduje od žiaka kriticky zvažovať 
možnosť vykonania jednotlivých krokov v postupe, vyžaduje hlboké konceptuálne 
porozumenie, prípadne nastolí v mysli žiaka kognitívny nesúlad a tak môže napomôcť k 
odstráneniu miskoncepcie.  
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