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Matematika – premostenie vedomostí  
Č asť 1 – Ú vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Úvod 
„Matematická pravda nie je sama o sebe jednoduchá ani zložitá, jednoducho je.“ 

´Emile Michel Hyacinthe Lemoine (1840–1912) 

 

 

Našim želaním je sprevádzať vás, milé študentky a milí študenti, na začiatku cesty vedúcej k hlbokej 

pravde, o ktorej hovorí citát. Matematika je úžasná a krásna veda. Je plná abstraktnej estetiky 

porovnateľnej s estetikou, ktorá je základom moderných umeleckých diel. Matematika je 

najabstrahovanejšia forma umenia, akú poznáme, a napriek tomu, matematika nie je samoúčelná. 

Náš dnešný život by bol bez matematiky nemysliteľný. Lety do vesmíru, autá, lode, mosty, 

mrakodrapy, mobilné telefóny, rádio a televízia, internet - to všetko a ešte oveľa viac by sme bez 

matematiky nemali. Praktická, priamočiara použiteľnosť matematických poznatkov a tiež prepletené 

štruktúry čistej krásy; niekedy plní matematika jednoduché úlohy, niekedy je úžasne kreatívna. 

Matematika môže byť rôznorodá a môže vyvolávať únavu a pot z tvrdej driny; venovať sa matematike 

môže spôsobiť frustráciu ale umožňuje zažiť aj úžasné úspechy. Ale každý remeselník a každý umelec 

musí začať osvojením si základných techník svojho budúceho remesla aby precítil rozvíjal kvalitu 

a krásu svojho remesla. Musí neúnavne cvičiť , aby mohol sám neskôr tvoriť majstrovské diela. 

2. Školská matematika a vysokoškolská matematika 
"Existuje iba jeden druh matematiky?" dalo by sa opýtať. Súhlasili by takmer všetci a dokonca aj 

väčšina matematikov. Pojmy: školská matematika a vysokoškolská matematika ani tak neopisujú 

rôzne „druhy matematiky“, ale rôzne spôsoby pohľadu na matematiku alebo rôzne spôsoby 

prezentácie matematických poznatkov a učenia sa matematiky. V škole, napriek nedávnemu úsiliu 

zamerať sa namiesto algoritmov na výučbu konceptov, sa najviac času venuje riešeniu 

matematických úloh. Je to správne, pretože riešenie úloh umožňuje žiakom postupne pochopiť 

základné koncepty matematických pojmov a vzťahov medzi nimi. Prezentovaním matematických 

poznatkov od konkrétneho k abstraktnému, k všeobecnému, získajú žiaci na základnej škole 

podrobné vedomosti o pojmoch a vzťahoch, o štruktúrach a konceptoch, v matematike. Na univerzite 

sa veci robia inak: Matematika ako vedná disciplína sa väčšinou zaoberá abstraktnými štruktúrami, 

ktoré sú definované základnými atribútmi. Ďalšie vlastnosti a vzťahy k iným štruktúram sa odvodzujú 

pomocou dôkazov, v ktorých sa na tieto atribúty a na ďalšie (už dokázané) vlastnosti, vzťahujú prísne 

logické súvislosti a tvrdenia. Úlohy sa, v univerzitnej matematike, zvyčajne  používajú iba na 

demonštráciu alebo ilustráciu týchto abstraktných štruktúr. Matematika na univerzite zvyčajne 

pracuje od abstraktného ku konkrétnemu, presne naopak, ako sa to deje na základnej alebo strednej 

škole. Univerzitný prístup k vyučovaniu matematiky spôsobuje, že veľa študentov na univerzite, 

dokonca aj tých, ktorí to s matematikou na strednej škole mali „ľahké“,  zakopne, a niekedy spadne, 

už počas prvého semestra štúdia matematiky a prežíva to, čo odborníci na vzdelávanie nazývajú 

„abstrakčný šok“. Tí študenti, ktorí študujú v odbore učiteľstva matematiky, to majú často ešte ťažšie. 

Nie preto, že sú menej schopní ako študenti „čistej matematiky“, ale preto, že často prichádzajú 

študovať matematiku s iným očakávaním. „Toto je vzdelávací program pre učiteľov; prečo sa neučíme 

matematiku tak, ako to potrebujeme, aby sme učili matematiku v škole? “ je častá otázka, ktorú už 

počulo veľa univerzitných učiteľov matematiky. Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá.  Medzi 

univerzitnými pedagógmi, tvorcami študijných programov, musí nastať zhoda najmä v tom, že budúci 

učitelia matematiky by mali získať hlboké vedomosti z predmetu, ktorý sa chystajú učiť, musia získať 



komplexný prehľad o rôznych oblastiach a metódach vyučovania svojho predmetu, aby mohli bohaté 

vedomosti využiť na vytvorenie zaujímavých a motivujúcich hodín pre svojich žiakov, neskôr, v škole. 

3. Budovanie základov 
Existuje niekoľko rôznych prístupov ako budovať základné vedomosti, základné stavebné prvky 

matematiky. Pretože tento text nie je ani filozofickou úvahou, ani prednáškou o matematických 

štruktúrach, ale snahou pomôcť študentom učiteľstva matematiky na začiatku štúdia, sústredíme sa 

na dva aspekty, ktoré sú známe ako najčastejšie prekážky v pokračovaní štúdia matematiky na 

univerzite: jazyk matematiky a dôkazy. 

 3.1 Jazyk matematiky 

Kapitolu začneme vtipom od slávneho fyzika Herberta Pietschmanna: Filozof, fyzik a matematik sú na 

dovolenke v Škótsku. Vidia ovcu, ktorá sa javí ako čierna. 

Filozof: „Škótske ovce sú čierne!“ 

Fyzik: „Ale nie, to sa nedá povedať. Musíte povedať: V Škótsku sú čierne ovce! “ 

Matematik: „Celé zle. Musíte povedať: V Škótsku je minimálne jedna ovca, ktorá je minimálne z 

jednej strany čierna! “ 

Jazyk je na to, aby komunikoval informácie, a to platí v matematike rovnako ako v každodennom 

živote. Jazyk, používaný v matematike, je porovnateľný s matematikou ako takou: je veľmi 

štruktúrovaný a mimoriadne presný. Aj keď to znie skôr ako výhoda ako úskalie, mnoho ľudí nie je 

zvyknutých na presné vyjadrovanie sa, na presný jazyk, ako to vyžaduje komunikácia v matematike. 

Väčšina by súhlasila s tvrdením fyzika v úvodnom vtipe, pretože pre bežný život človeka je takého 

vyjadrenie dostatočne presné. Pre matematika je však dôležité vyjadrovať informácie presné, také, 

ktoré sú čo najmenej nejednoznačné. Pre študentov matematiky môže byť takéto vyjadrovanie sa 

spočiatku náročné. Je preto vhodné precvičiť si „prekladanie“ symbolických matematických výrazov a 

výrokov do hovorených viet. Správne rozumieť symbolickému jazyku matematiky je obzvlášť dôležité 

pre študentov učiteľstva matematiky, pretože ide o schopnosť, ktorú by mali následne, počas 

vyučovania, sprostredkovať svojim žiakom v škole. 

Úlohy: 

... [Tu by sme mali dať študentom úlohy, kde si môžu precvičiť prevod symbolického výrazu do viet a 

naopak] 

Ako každá iná veda, aj matematika prichádza s rôznymi odbornými termínmi, ktoré tvoria 

matematický slovník,  matematickú terminológiu. Niektoré z týchto pojmov študenti už poznajú zo 

základnej a strednej školy (napr. veľa algebraických a geometrických vzorcov), iné si budú musieť 

osvojiť na univerzite. Mnohé z matematických pojmov sú špecifické pre určitú oblasť matematiky a 

mali by sa vyučovať na prednáškach týkajúcich sa danej oblasti (študentom učiteľstva v prvom 

semestri by nemalo zmysel vysvetľovať, čo sú Banachove priestory alebo trilineárne súradnice). 

Mnohé matematické pojmy sa však vyskytujú takmer vo všetkých oblastiach matematiky a bolo by 

rozumné poskytnúť študentom učiteľstva matematiky krátky zoznam týchto opakujúcich sa výrazov 

spolu so stručnými vysvetleniami. 

... [Tu by sme mali uviesť zoznam dôležitých matematických výrazov, ktoré študenti pravdepodobne 

zo školy nepoznajú; príklady: axióm, veta, lemma, dôsledok, propozícia, domnienka, dôkaz, QED, 

definícia] 



3.2 Dôkazy 

Ak sa žiaka základnej alebo strednej školy spýtate, prečo si myslí, že určité matematické tvrdenie je 

správne, že platí, odpoveď je s najväčšou pravdepodobnosťou „pretože to učiteľ povedal“, „pretože 

je to napísané v učebnici“ alebo „každý to vie“. To znamená, že potreba dokázať matematické výroky 

alebo vzťahy je pojem, ktorý si nie všetci začínajúci študenti učiteľstva matematiky uvedomujú. 

Vhodný úvod do problematiky nutnosti matematických dôkazov je, napríklad, vyzvať študentov, aby 

si predstavili matematiku ako budovu, ktorá je založená na axiómach (základné tvrdenia, ktoré sú 

považované za pravdivé a nepotrebujú dôkaz). Všetko ostatné pri budovaní budovy, teda steny, 

stropy atď.,  sú matematické vety. Veta je matematický výrok, ktorý sa odvodil použitím logických 

záverov na axiómy alebo od inej, už dokázanej, vety. Proces overenia pravdivosti matematickej vety, 

sa nazýva „dokazovanie“, jeho výsledok sa nazýva „dôkaz“.  „Postaviť nová stena“ (pridať novú vetu) 

sa dá iba vtedy, ak sa postaví na existujúcu, stenu, matematickú štruktúru a použije sa vhodná 

„malta“, logické závery. Obrázok stavby budovy je užitočný z rôznych dôvodov. Ukazuje, napríklad, že 

je dôležité, aby všetky vety, danej matematickej teórie,  boli dôkladne dokázané, inak by sa mohli 

zrútiť všetky ostatné „steny“, ktoré na nich spočívajú alebo s nimi súvisia. Je tiež veľmi užitočné 

vedieť o „horných poschodiach“ (vyššia matematika), pretože inak sa musí budovať od zeme 

zakaždým, ak je potrebné „postaviť nový múr“. A nakoniec, ak chce človek vo svojej mysli postaviť 

budovu matematiky,  naučiť sa matematiku, nemôže začať rovno s budovaním tretieho poschodia a 

stavať vo vzduchu. Musí predsa začať položením základov, postavením prvých stien a postupne 

pokračovať do tretieho poschodia. V každom prípade „stavba matematiky“ spočíva na dôkazoch. 

Študenti môžu začať s veľmi jednoduchými dôkazmi (z ktorých niektoré môžu poznať zo strednej 

školy), napríklad dôkazy niektorých geometrických alebo algebraických viet alebo viet z teórie čísel. 

Ako však s obľubou hovoril jeden z našich slávnych kolegov, univerzitný učiteľ matematiky Hans-

Christian Reichel: „Matematika nie je divácky šport!“. Je preto dôležité, aby študenti učiteľstva 

matematiky začali s pochopením axiomaticko-logickej výstavby matematiky od prvého semestra 

štúdia. Vhodné je, ak učiteľ predvedie dôkaz niektorého tvrdenia, vybranej matematickej vety, a 

následne vyzve študentov, aby dokázali analogické tvrdenie. 

Príklad: „Dokážte, že ak je n ∈ N párne číslo, potom aj n2 je tiež párne číslo.“ 

[Učiteľ ukáže dôkaz, tj: Ak je n ∈ N párne ⇒ existuje m ∈ N také, že n = 2m ⇒ n2 = (2m)2 = 4m = 2 

(2m2 ) ⇒n2 je párne.] 

Úloha pre študentov: „Dôkaz, že ak n ∈ N je nepárne číslo, n ^ 2 je tiež nepárne číslo!“ 

… [Tu by sme mali uviesť niekoľko podobných príkladov z rôznych oblastí matematiky, ktoré sú 

známe začínajúcim študentom] 

4. Šíro-šíre je matematické more 
Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť študentom (veľmi!) stručný prehľad oblastí matematického 

výskumu vo vedeckej matematike. To samo o sebe nie je ľahká úloha, pretože rôzni matematici môžu 

mať na tzv. „čistú matematiku“ rôzny názor, ktorý sa prejavuje v prístupe, ktorým sú identifikované 

a definované  jednotlivé oblasti výskumu v matematike. Vybraná klasifikácia sa nazýva Klasifikácia 

predmetov matematiky (verzia MSC2020) a sú v nej zoskupené najdôležitejšie oblasti výskumu v 

matematike. 

• Matematická logika a základy matematiky 

• Diskrétna matematika a algebra 



• Matematická analýza 

• Geometria a topológia 

• Aplikovaná matematika 

V nasledujúcich častiach tejto kapitoly stručne vysvetlíme najdôležitejšie oblasti výskumu uvedených 

matematických oblastí. 

4.1 Základy matematiky a matematická logika 

V tejto oblasti sa nachádzajú základy matematiky. Teória množín pojednáva o matematických 

množinách (pre väčšinu matematikov je množina štruktúra „najnižšej úrovne“). Algebraická logika 

formalizuje logické závery a myšlienkový postup: dedukciu. O jednu úroveň vyššie je oblasť 

matematických dôkazov, v rámci ktorej sú dôkazy matematických viet formalizované ako objekty a 

nie ako matematická činnosť. Teória o dôkazoch umožňuje analýzu toho, čo sa na syntaktickej úrovni 

tvorby matematickej teórie označuje ako „platný dôkaz“, zatiaľ čo teória matematických modelov 

robí analýzu na dôkazu na sémantickej úrovni. Novšou oblasťou v tejto skupine je teória 

vypočítateľnosti, ktorá pojednáva o otázkach typu „čo je možné vypočítať?“ a „čo to znamená‚ niečo 

vypočítať“. 

4.2 Diskrétna matematika a algebra 

Diskrétna matematika a algebra sa zaoberá predovšetkým štruktúrami v matematike. Pokúsime sa 

uviesť „typickú otázku“ do každej z výskumných oblastí, s ktorými sa môžu študenti stretnúť, alebo 

aspoň pomenovať vybrané štruktúry, ktoré sa v diskrétnej matematike a v algebre študujú.  

Kombinatorika skúma rôzne spôsoby spočítavania objektov za daných podmienok („Ak si v skupine n 

osôb podá ruku každý sa každým, koľko je to vzájomných padaní rúk?“). Teória grafov, ktorá sa 

niekedy považuje za podoblasť kombinatoriky, skúma vzťahy medzi určitými dvojicami objektov, 

ktoré sú, často, znázornené graficky („Koľko farieb je potrebné na zafarbenie akejkoľvek mapy tak, 

aby neboli susedné dve krajiny zafarbené rovnakou farbou? “). Teória čísel študuje celé čísla a funkcie 

s celočíselnými hodnotami. V rámci teórie čísel je veľkou výzvou pre matematikov štúdium prvočísel 

(„Koľko prvočísel je v danej číselnej množine prirodzených čísel?“). 

Algebra sa zaoberá rôznymi algebraickými systémami: Teória grúp pojednáva o množinách s 

uzavretou binárnou operáciou. Daná operácia spĺňa podmienky asociativity, identity a invertibility 

(niektoré grupy sú  komutatívne; typickým príkladom sú celé čísla s operáciou „sčítanie“. ). Teória 

okruhov pridáva druhú binárnu operáciu (ktorá musí byť aspoň asociatívna a spolu s prvou, aditívnou 

operáciou spĺňa vlastnosť distributívnosť). Typickým príkladom je množina celých čísel s opráciami 

sčítanie a násobenie. Študujú sa špeciálne vlastnosti okruhov alebo sa pridávajú ďalšie podmienky, 

ktoré má spĺňať binárna operácia definovaná ako druhá.. V poli Teória poľa sa do druhej binárnej 

operácie pridáva inverzný prvok (pre každý nenulový prvok) a to umožňuje vykonať inverznú operáciu 

delenia (typickým príkladom poľa sú reálne čísla s operáciami sčítanie a násobenie). 

Špeciálnou časťou algebry je lineárna algebra. Lineárna algebra je predmet, s ktorým budú študenti 

na začiatku univerzitného štúdia  výrazne konfrontovaní. Lineárna algebra sa  zaoberá lineárnymi 

rovnicami a ich riešiteľnosťou, vektormi a ich abstrakciou a maticami („Aké riešenie má daný systém 

lineárnych rovníc ...?“). 

  



4.3 Matematická analýza 

Matematická analýza sa zaoberá predovšetkým funkciami alebo, všeobecnejšie, formalizáciou 

vzťahov medzi matematickými objektmi a popismi zmien. Jedným z hlavných odborov, s ktorým sú 

študenti na univerzite často konfrontovaní na začiatku štúdia, je štúdium vlastností rôznych typov 

reálnej funkcie reálnej premennej.  Štúdium zahŕňa poznatky o rôznych vlastnostiach, napr. spojitosť 

funkcie („má graf funkcie„ otvory“?“), ako aj integrály, ktorých jedna interpretácia je odpoveď na 

otázku: „Aký je obsah oblasti ohraničenej grafom funkcie? “) a derivácie („Aký je uhol grafu funkcie 

v danom bode vzhľadom k horizontálnej súradnicovej osi? “). Analýza funkcie komplexnej premennej 

študuje funkcie v jednej alebo viacerých komplexných premenných. 

Teória miery zovšeobecňuje pojem integrálu prideľovaním čísel („mier“) daným podmnožinám. 

Integrálne rovnice a Integrálne transformácie sú ďalšími oblasťami, ktoré študujú vybrané aspekty 

integrovania. 

Niekoľko oblastí matematiky študuje rovnice, kde neznámou je funkcia a jej derivácia (riešením 

takýchto rovníc sú teda zvyčajne funkcie, nie čísla). Obyčajné diferenciálne rovnice (slovo „obyčajný“ 

tu v žiadnom prípade neznamená „jednoduché“ alebo „ľahké“) obsahujú funkciu (funkcie) jednej 

nezávislej premennej a derivácie tejto (týchto) funkcií. Parciálne diferenciálne rovnice môžu mať viac 

ako jednu nezávislú premennú. Širokú škálu problémov v reálnom živote v rôznych oblastiach vedy 

a výskumu je možné opísať diferenciálnymi rovnicami. 

4.4 Geometria a topológia 

Geometria a topológia študujú rôzne abstrakcie rôznych dimenzií priestoru. Pojem Geometria sa dnes 

často používa ako všeobecný výraz pre rôzne oblasti matematiky. Zahŕňa Euklidovskú geometriu (kde 

sa rovnobežné čiary nikdy nepretínajú a majú vždy rovnakú vzdialenosť alebo „kde je všetko tak, ako 

má byť“, ako raz poznamenal kolega; t.j. definuje a využíva zrejmé vlastnosti bodov, rovín, uhlov 

v reálnom prostredí. Patrí sem aj Neeuklidovská geometria (napr. geometria na povrchu gule). 

V metrických priestoroch ide o zovšeobecnenie euklidovského priestoru („lokálne sa správajú ako 

euklidovský priestor“). 

Diskrétna geometria študuje kombinatorické vlastnosti diskrétnych (často konečných) geometrických 

objektov (študuje sa tu napríklad vypĺňanie roviny alebo priestoru, tj. otázky typu: „Ktorými 

rovinnými útvarmi je možné úplne pokryť rovinu bez toho, aby sa útvary prekrývali?“ A „Aké husto 

môže pokrytý obyčajný kruhmi? “). Diferenciálna geometria používa metódy matematickej analýzy na 

štúdium geometrických objektov (napr. na meranie zakrivenia povrchov). 

Topológia študuje správanie geometrických objektov pri (spojitých) deformáciách. Niekoľko je 

podoblastí, ako je algebraická topológia alebo diferenciálna topológia, používa rôzne nástroje 

matematiky ako nástroje na prácu s topologickými priestormi. 

4.5 Aplikovaná matematika 

Aj medzi matematikmi sa diskutuje o tom, ktoré oblasti matematiky by mali do patriť do aplikovanej 

matematiky (keďže takmer všetky oblasti matematického výskumu majú aplikácie mimo 

matematiky). Do aplikovanej matematiky sa často zahŕňa teória pravdepodobnosti (práca s 

náhodnými alebo stochastickými procesmi) a štatistika (analýza údajov), ako aj numerická analýza 

(štúdium numerických algoritmov, aproximácie), matematická optimalizácia (hľadanie „najlepšieho“ 

riešenia) a operačný výskum (optimalizácia rozhodnutí v zložitých situáciách), Teória hier 

(modelovanie strategických postupov) a Finančná matematika. 



Niekoľko oblastí aplikovanej matematiky predstavuje aj aplikáciu matematiky v iných odboroch, 

pričom medzi týmito odbormi a matematikou nie sú jasne vymedzené hranice („je to fyzika alebo je 

to matematika?“). K takýmto oblastiam patrí kvantová teória, relativita, mechanika tekutín, 

štatistická mechanika, umelá inteligencia, počítačové algoritmy atď. 

5. ... a na záver 

Pri tvorbe obsahu materiálu na premostenie, preklenutie vedomostí z matematiky pre študentov 

prvého ročníka univerzitného štúdia učiteľstva matematiky sme si stanovili niekoľko cieľov. Najskôr 

chceme pomôcť študentom „prekonať priepasť“ medzi stredoškolskou (školskou) a univerzitnou 

matematikou. V druhom rade, chceme poskytnúť veľmi stručný prehľad o obsahu rôznych oblastí 

matematiky, aby si študenti mohli následne vybrať odborné matematické prednášky, ak je to možné, 

podľa vlastného záujmu. A, po tretie, študentom chceme hneď na začiatku štúdia priblížiť rôzne 

aspekty výučby matematiky. Úplné splnenie všetkých týchto cieľov by si, samozrejme, vyžadovalo 

vytvoriť tak obsažný materiál, ktorý by študenti, ale i prednášajúci, museli študovať veľa dní (a nocí). 

V texte sa preto zameriavame na hlavný cieľ podpory študentov pri prekonávaní priepasti medzi 

strednou školou a univerzitou a strategicky a vhodne prestavujeme aj  aspekty druhého a tretieho 

cieľa. Vybrali sme spolu desať matematických tém, ktoré sú zoskupené do štyroch modulov, ktoré sa, 

na základe skúseností, buď ukázali ako obzvlášť náročné pre študentov, alebo sú na univerzite 

prednášané  veľmi odlišne ako na strednej škole. Každá z tém obsahuje základné poznatky zo 

stredoškolskej matematiky, aplikácie matematických poznatkov v reálnom živote, ak je to možné, aj 

tipy, ako danú témy vyučovať a precvičovať. Dúfame, že uvedený prístup podporí študentov 

učiteľstva matematiky na začiatku štúdia, umožní im úspešne napredovať tak, že sa každý z adeptov 

učiteľstva matematiky nakoniec stane hlboko vnútorne motivovaným učiteľom matematiky. 


