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KONTEXTOVÉ VYUČOVANIE: 
PREPOJENIE MATEMATIKY A UMELECKÝCH VÝCHOV 

V PEDAGOGICKOM PROCESE 
Barbora Kamrlová 

 

Úvod 

V tejto práci nás zaujímalo, akým spôsobom je možné prepájať matematiku a umelecké 

výchovy v rámci všeobecného vzdelávania, akú úlohu zohráva takéto prepájanie v práci vyučujúcich, 

čo to znamená pre ich vzdelanie a prípravu na vyučovanie. Rovnako nás zaujímalo, ako na prepájanie 

či na jeho absenciu reagujú žiaci, či sa nejako mení ich postoj a prístup k vyučovaniu, vzťah k 

matematike a výchovám a teda, či má takéto prepájanie aj perspektívny vplyv na vytváranie 

dlhodobého postoja k niektorým rozmerom každodenného života. 

Pri skúmaní aktuálnej situácie vo všeobecnom vzdelávaní sa ukazuje, že pripomienky 

odbornej i laickej verejnosti často poukazujú práve na odtrhnutosť formy i obsahu od skutočného 

sveta, nehovoriac o vnútornom svete dieťaťa. V rámci rozsahu všeobecného vzdelávania je to práve 

matematika, ktorá najčastejšie reprezentuje odtrhnutosť vyučovaného obsahu od skutočného sveta. 

Ako hovorí Štech, mnohí „...považujú matematiku za takmer príznačný príklad školského vzdelávania 

odtrhnutého od života“ (Štech 2009, str. 14). Tento, nielen v Českej republike rozšírený názor, súvisí 

s predstavou matematiky, ako „vysoko abstraktných cvičení mysle, slúžiacich na rozdelenie detí na 

talentované a netalentované, ktoré nepripravujú deti na nič užitočné, čo by slúžilo v ďalšom živote – 

snáď s výnimkou jednoduchých výpočtov, podobných každodennej protoaritmetike“ (Štech, idem).  

Druhý aspekt „zmysluplného“ všeobecného vzdelávania, rozvoj schopnosti formulovať 

vlastný názor, kritický úsudok, vytváranie a modifikovanie postojov a reflektovanie subjektívnych 

pocitov na základe spätnej väzby z vonkajším svetom, by mal byť súčasťou umeleckých výchov, 

vlastne opodstatnením ich zaradenia do všeobecného vzdelávania. Rozvoj vlastnej tvorivosti, 

schopnosti prispôsobiť smerovanie sebavyjadrenia požiadavkám z externého sveta, nájsť cestu k 

pochopeniu vyjadrenia iných ľudí – to by mal byť cieľ umeleckých výchov. 

Stanovili sme si nasledujúce čiastkové ciele: 

 zistiť, ako pristupovali k medzipredmetovým vzťahom reformátori vzdelávania na našom 

území v historickom kontexte, so zameraním na matematiku, hudobnú a výtvarnú výchovu, 

 nájsť hlavné črty, súvisiace s medzipredmetovým prepájaním, v súčasných dominantných 

psychologicko-pedagogických teóriách, 
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 sformulovať základné princípy aktuálne funkčných prístupov k vyučovaniu matematiky, 

ktoré využívajú medzipredmetové prepojenia, 

 ukázať, aké sú reálne možnosti prepájania matematiky a umeleckých výchov v rámci 

nižšieho sekundárneho vzdelávania a aký je efekt ich pôsobenia, 

 zistiť postoje vyučujúcich a žiakov k situovanému učeniu matematiky a umeleckých výchov 

Výsledky našej práce sme zhrnuli do nasledujúcej štruktúry: 
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Prílohy 

Príloha 1: interdisciplinárne informačno-vzdelávacie servery pre žiakov 
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Z nášho pohľadu má zmysel hľadať prepojenia medzi matematikou a umeleckými výchovami. 

Podľa nás tieto prepojenia hovoria o univerzáliách v ľudskom rozvoji, o prepojení kognitívnych a 

osobnostných vlastností a činností. V tejto práci zisťujeme, aký je skutočný stav týchto prepojení, ako 

sa vyvíjal pohľad na ne, ako sa menila úloha matematiky a umení vo všeobecnom vzdelávaní. Preto na 

začiatku uvedieme prehľad prístupov ku všeobecnému vzdelávaniu, pričom sa zameriame postupne na 

naše územie a snahy o reformu tohto vzdelávania.  

Pri prieskume sa ukázalo, že o niektorých reformných snahách  v dejinách školstva, aj keď sú 

priamo zviazané s naším územím, sa málo vie a málo sa z nich ťaží. Vyspelosť reformátorov, ich 

vzťah práve k matematike a hudobnej či výtvarnej výchove vo všeobecnom vzdelávaní a súčasne 

neúspech ich reforiem z dlhodobého hľadiska a aktualita mnohých ich požiadaviek sú dôvodom, pre 

ktorý je táto časť rozpracovaná podrobnejšie.  

Na históriu nadväzuje v druhej kapitole prieskum miesta medzipredmetových vzťahov v 

hlavných pedagogických prístupoch, ktoré sa odvíjajú od jednotlivých smerov psychológie. Ukážeme 

tiež rozdiely v prístupe k vyučovaniu matematiky v rámci medzipredmetových vzťahov z pohľadu 

jednotlivých smerov.  

V tretej kapitole sa venujeme skúmaniu povahy medzipredmetových vzťahov, foriem týchto 

vzťahov, prípadne skúmaniu prekážok a opodstatneniu požiadaviek na ich vytváranie. V práci 

skúmame aktívne väzby  zo všetkých pohľadov – z pohľadu vonkajšej spoločnosti, z pohľadu učiteľa a 

žiaka. Uvažujeme ciele týkajúce sa rozvoja osobnosti, obsahu vyučovania, spôsobu vyučovania 

samého, odborovú didaktiku a pedagogiku. 

Štvrtá kapitola analyzuje v súčasnosti najvýznamnejšie didakticko-pedagogické prístupy 

k medzipredmetovému vyučovaniu. Matematika je preferovanou oblasťou, na ktorej sa prístupy 
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objasňujú. Okrem známych zahraničných prístupov Hansa Freudenthala alebo Susan Kovalikovej  

a talianskej Janovskej školy zmienime aj nový prístup – kontextové vyučovanie -  ktorý sme vytvorili 

na základe teórie tvorivo-humanistickej pedagogiky Mirona Zelinu. 

Takáto analýza teoretických úvah v rámci filozofie, psychológie, pedagogiky a didaktiky získa 

zmysel až prepojením na prax, ktorou je reálne situovanie obsahov a postupov (využívanie súvislostí a 

prostredí – kontextov) v školskom vzdelávaní pri bežnom vyučovaní. V piatej kapitole analyzujeme 

prvé skúsenosti s kontextovým prepájaním, odozvu v rámci inštitúcie. Zisťujeme, či medzipredmetové 

prepájanie v rámci bežného vyučovania vyvolá zmenu vzťahu učiteľov a žiakov k matematike, či už v 

podobe zvýšenej aktivity na hodinách, vo forme vzniku potreby využitia už známych matematických 

poznatkov alebo priamo v podobe spontánnej snahy o matematizáciu postupov aj v iných než 

matematických predmetoch. 

Praktické aplikácie v šiestej kapitole podrobne ilustrujú prepájanie matematiky a umeleckých 

výchov. V každej aplikácii je najprv popísaná aktivita v rámci vyučovania a jej priebeh. Ďalej 

analyzujeme typy učenia, ktoré sa aktivizovali, ako aj priebeh tejto aktivity z hľadiska rozvoja 

matematických, výtvarných či hudobných kompetencií, z pohľadu začlenenia do matematického 

myslenia a súčasne z pohľadu zmienených pedagogických prístupov.  

V siedmej kapitole analyzujeme postoje vyučujúcich a žiakov tak k tradičnému vyučovaniu, 

ako k nášmu kontextovému vyučovaniu matematiky a umeleckých výchov.  

Praktické skúsenosti sú v závere zhrnuté do prehľadu možných súvislostí s rozvojom  dieťaťa 

z hľadiska vzdelania v medzipredmetovom, ale i špecificky matematickom kontexte. Navrhujeme tiež 

možné smerovanie ďalšieho využitia kontextových prepájaní vo všeobecnom vzdelávaní. 

 

1. História a súčasný stav problematiky 

Mnohé zachované písomné dokumenty od antiky až po súčasnosť svedčia o tom, že bežný 

prúd vzdelávania zďaleka neuspokojoval všetkých súčasníkov. Nielen vo svete, ale aj na našom území 

už v dielach Stöckela (Kopčáková 2011), Komenského (Komenský 1652, Výber 1653), či Bela vidíme 

dobre viditeľný odstup oficiálnych dokumentov (osnov, učebníc alebo štátnych dokumentov) od 

aktuálnej situácie vo všeobecnom vzdelávaní. Situácia v oficiálnych dokumentoch a v skutočnom 

všeobecnom vzdelávaní sa aj dnes rovnako odchyľuje nielen od predstáv reformátorov, ale aj od 

súčasných dôsledkov skúmaní a snáh psychológov, didaktikov i pedagógov.  

Zaujímavé je, že  konkrétne ilustrácie vyučovania a návrhy  na zlepšenie všeobecného 

vzdelávania sa dotýkajú spomedzi oblastí najmä matematiky, resp. jej vyučovania – či už je to v rámci 

antických a potom renesančných slobodných umení, alebo neskôr už v rámci všeobecného 

vzdelávania. Druhou oblasťou vyučovania, ktorá sa často stáva objektom reforiem, je hudba, teda 
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hudobná výchova – rovnako ako matematika najprv ako súčasť slobodných umení a potom ako súčasť 

všeobecného vzdelania.  Navrhované reformy sa opierajú od začiatku minulého storočia o stále 

prepracovanejšie teórie, vychádzajúce najmä z psychológie. 

Hlavný prúd všeobecného vzdelávania sa však dodnes uberá cestou, ktorá je na začiatku XX. 

storočia už dobre definovaná – inštruktívne učenie určených obsahov s posilňovaním a testovaním, 

využívajúce a aktivujúce nízkoúrovňové učenie popíšu v paralele so správaním zvierat v tridsiatych 

rokoch behavioristi Skinner, Watson a neskôr Hebb a Bandura. Úloha učiteľa sa redukuje na 

odovzdávateľa informácií a testovateľa výsledkov, pričom cieľom je okrem naučenia informácií aj 

modifikovanie správania žiaka smerom k určenej forme (Skinner 1957).  

Z hľadiska vývinu pedagogiky bol dôležitým kontrastom k behavioristickým teóriám v prvom 

rade gestaltizmus Maxa Wertheimera, ktorý už pred prvou svetovou vojnou hovorí o tvorivom, 

produktívnom myslení, aktívnom dynamickom budovaní siete vedomostí na základe prerastania 

kvantity v kvalitu, pričom nová kvalita celku je vyššia než súhrn kvalít jeho častí (Wertheimer a King 

2007). Z pohľadu využívania kontextov je zaujímavý jeho popis produktívneho myslenia: „Novosť 

produktívneho myslenia pozostáva predovšetkým z aplikovania už predtým aplikovaných postupov na 

nový objekt“ (citované vo Wertheimer a King 2007, str. 126). Využitie analogického myslenia, ktoré 

podrobne popíše až Deirdre Gentnerová v roku 1985 (Gentner 1985), ako základu pre dynamické 

štruktúrované myslenie (u Wertheimera zámerný kontrast k v tom čase populárnemu asocianizmu), 

privádza Wertheimera k novým poznatkom pri osvojovaní nových vedomostí a ich aplikovaní v 

odlišných kontextoch. Matematika je preňho prioritnou oblasťou, v ktorej je potrebné takéto myslenie 

rozvíjať.1 

V tomto období sa však na základoch vedeckého skúmania práve ako reakcia na 

behaviorizmus  rozvíjajú s využitím geštaltistických základov viaceré veľké, výskumami i teóriami 

podložené smery vyučovania. Ide o kognitivistov, konštruktivistov a humanistov. Stručný pohľad na 

tieto teórie vychádza z článkov Dubina a Okuna (Dubin a Okun 1973), Marcie Connerovej (Conner 

2002), ako aj kníh Mirona Zelinu (Zelina 2000), Jeana Piageta (Piaget 1969), Abrahama Maslowa 

(Maslow 1953) a Carla Rogersa (Rogers a Freiberg 1994). 

2. Psychologické smery a ich dosah v pedagogických prístupoch 

Behavioristi tvrdia, že je možné modifikovať správanie výhradne negatívnou alebo pozitívnou 

spätnou väzbou (Skinner 1957). Posilňovanie na základe testovania dosiahnutých výsledkov tak 

umožňuje systematickú úpravu správania každého jednotlivca. Behavioristické vyučovanie je založené 

na pozorovateľných, merateľných a kontrolovateľných obsahoch. Autorita (učiteľ, inštitúcia) presne 

                                                
1 Pozn.: Za aktuálne využitie gestaltového princípu je možné považovať aj teóriu didaktiky M. Hejného, kde sa 
nová kvalita dosahuje abstrakčným zdvihom zo separovaných modelov (Hejný 2001).  
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určuje tak ciele, ako stupeň ich dosiahnutia žiakom. Emócie ako nemerateľné a nekontrolovateľné 

parametre nie sú súčasťou behaviorálneho učenia.  

Kognitivisti vychádzajú z kognitívnej psychológie, ktorá sa zameriava na individuálne procesy 

vnímania, usudzovania a riešenia problémov, rozvoja štruktúrovanej pamäte. Kognitivistické učenie je 

založené na princípe konceptuálnych rámcov, vychádzajúcich zo žiakových už existujúcich 

vedomostí. Konceptualizácia vychádza zo žiaka, v rámci vyučovania sa využívajú princípy 

zážitkového a objavovacieho učenia.  

Konštruktivisti tvrdia, že človek sa učí nielen absorbovaním a uložením informácie. 

Interpretácia a testovacia aplikácia nového poznatku prispieva k formovaniu nových mentálnych 

štruktúr, ktoré sa postupne upravujú, až kým nie je dosiahnutá úroveň, prijateľná pre učiaceho sa. 

Konštruktivistické učenie vidí človeka ako skúmajúceho a aktívneho, ktorý sa snaží o nájdenie zmyslu 

(začlenenie do vlastnej schémy), nielen ako behavioristický subjekt, ktorý reaguje na stimuly zvonka.  

Humanisti sa zameriavajú na celkový individuálny rozvoj a napredovanie. Tvrdia, že učenie sa 

odvíja v prvom rade ako reflexia osobnej skúsenosti a je výsledkom motivácie. Pre humanistov vedie 

učenie k pochopeniu seba a okolia. Hlavnou súčasťou humanistického učenia je rozvoj osobnosti vo 

všetkých jej rozmeroch a jej schopností hľadať súvislosti, s cieľom napĺňania potreby sebaaktualizácie 

a sebarealizácie.  

Teória Behaviorizmus Kognitivizmus Konštruktivizmus Humanizmus 

Autori Skinner, Watson, 
Thorndike Piaget, Bruner Piaget, Papert, 

Vygotsky, Leonťjev 
Rogers, Maslow, 
Ericsson 

Úloha učiteľa 
kontroluje, 
upravuje 
správanie 

urýchľuje učenie, 
poskytuje informácie 

facilituje komunikáciu, 
urýchľuje učenie, 
nastoľuje problémy  

facilituje, vytvára 
spätnú väzbu, načúva, 
je partnerom 

Úroveň 
štruktúrovania vysoká stredná nízka mení sa podľa 

požiadaviek žiaka 

Úroveň 
aktivovaných 
kompetencíí 

nízka  stredná vysoká vysoká 

Uplatnenie v 
súčasnosti časté občasné zriedkavé, ITV 

nevýznamné, 
waldorfské školy, 
Montessori 

Medzipredmetové 
vzťahy - využitie 

nepotrebné a 
nemožné nepotrebné vhodné a časté nevyhnutné 

Prístup z 
dlhodobého 
hľadiska 

statický, 
orientovaný na 
okamžitý efekt  

statický, orientovaný na 
tvorbu rámcov  a sietí s 
možným uplatnením v 
budúcnosti, využitie 
metakognície  

kombinovaný, postupné 
vytváranie schém a 
postupov, závislých na 
dostupných 
informáciách 

dynamický, zameraný 
na rozvoj schopnosti 
pružne sa adaptovať  
na nové prostredie, 
nezávisle od vstup. 
informácií 

Aspekty osobnosti, 
ktoré sa berú  

kontrolovateľné 
správanie 

kontrolovateľné 
správanie, spätná väzba, 

prepojenie kognitívneho 
a afektového rozvoja, 

prepojenie kog. a 
afekt. rozvoja, soc. a 
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Tabuľka č. 1 

Tabuľka ukazuje nielen úlohu vyučujúcich v tom ktorom smere, ale aj potrebnú úroveň 

pevného naštruktúrovania obsahu a úroveň aktivovaných kompetencií, pohľad na prístup k osobnosti z 

dlhodobého hľadiska a súčasné uplatňovanie v rámci všeobecného vzdelávania.  

Využívanie medzipredmetových väzieb súvisí priamo s pohľadom jednotlivých smerov na 

ciele a spôsoby vyučovania. Ak prijmeme všeobecné vzdelanie ako vzdelanie, ktoré je pre každého 

člena spoločnosti nevyhnutné, získame nový pohľad na tieto smery. 

3. Medzipredmetové prepájanie v súčasnom školstve 

Medzipredmetové vzťahy sú dnes stabilnou súčasťou štátnych vzdelávacích programov. Podľa 

požiadaviek inštitúcií ich treba vytvárať, učiť podľa nich, prispôsobovať výber z učebných textov. 

Nová reforma na Slovensku „podporuje komplexný medzipredmetový a nadpredmetový prístup k 

projektovaniu obsahu vzdelania podľa obsahových vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúcich 

učebných predmetov  (Hauser 2008, str. 3). V ďalšom texte (Hauser 2008, str. 6) sa potom stanoví, že 

„základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri 

osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne 

znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a 

ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. 

Spôsob, ktorým sa medzipredmetové vzťahy vytvárať majú, však nie je špecifikovaný. 

Doporučuje sa vytvárať prepojenia „príbuzných predmetov“, t.j. matematiky, fyziky a chémie, 

prípadne chémie a biológie, alebo prepojenie slovenčiny a dejepisu. Prepojenia v rámci prírodných 

vied, humanitných vied alebo spoločenských vied sú najrozšírenejšou možnosťou.   

Takmer vo všetkých krajinách sveta sa v súčasnosti hovorí o ústupe od izolovaného 

vyučovania jednotlivých školských predmetov, pričom dôraz sa kladie najmä na odizolovanie či 

odtrhnutosť školskej matematiky.  

Vzhľadom k rôznym podmienkam a prístupom v jednotlivých krajinách je možné vidieť 

viacero spôsobov, ktoré reprezentujú snahy o začlenenie školskej matematiky do vlastného sveta 

dieťaťa. Pretože práve izolácia je protikladom tohto začlenenia či kontextového prepájania, pokúsime 

sa sformulovať jej charakteristické vlastnosti. 

do úvahy informovaný postoj ako 
motivácia 

motivácie a postoje, 
sociálny aspekt 

koop. aspekt, 
orientácia na 
budúcnosť, etika a 
morálka  

Orientácia na 
hodnotu informačná informačná 

informačno-kultivačná 
(najmä Papert a 
Leonťjev) 

kultivačná, podľa 
potreby aj aktuálne 
informačná 
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Školská matematika môže byť izolovaná viacerými spôsobmi, ktoré môžu pôsobiť zvlášť i 

kombinovane: 

1. izolácia preberanej školskej matematiky od matematiky vyššej (v rámci jednotlivých etáp 

nižšieho a vyššieho sekundárneho štúdia), prípadne „najvyššej“, s ktorou sa už  v ďalšom 

živote strenú len tí, ktorí ju budú potrebovať k rozvoju svojej vybranej profesie.  

2. odtrhnutosť od iných školských predmetov, a to aj od tých, ktoré ju nevyhnutne využívajú – či 

už je to fyzika, biológia alebo chémia. Tento stav školskej matematiky ako nezávislej, 

abstraktnej disciplíny je pomerne rozšíreným javom.  

3. oddelenie školskej matematiky od problémov reálneho sveta, od známych a funkčných 

aplikácií matematiky. V dôsledku ide o uzavretie školskej matematiky do bubliny abstraktnej 

vedy, a to najčastejšie spôsobom jej redukcie na „mechanizáciu“, repetitívneho inštruktívneho 

vyučovania, zameraného na dodržiavanie časovo-tematických plánov s výhľadom na  

potenciálne úspešné riešenia záverečných testov na rôznych stupňoch.  K tomuto spôsobu 

izolácie (nielen matematiky) mali výhrady pedagogickí novátori už od čias Komenského. 

4. izolácia vyučovania školskej matematiky od sveta, známeho žiakovi/žiačke, prípadne izolácia 

od individuálnych princípov učenia a integrovania poznatkov do vlastného sveta vyučovaného 

mladého človeka.  

 

V tvorbe týchto procesov alebo v procese samotnom učiaci sa nezohráva žiadnu úlohu. Jeho 

motivácia, aktuálny svet vedomostí i perspektívy sa bez jeho vplyvu buď stretnú alebo nestretnú s 

plánom vyučujúceho. Spontánne generovanie otázok, návrhov riešení alebo možných odbočení k 

iným, pre deti analogicky príbuzným témam, nie je súčasťou plánu, vytváraného alebo 

reprodukovaného učiteľom. Pravdepodobnosť, že sa koncepty či postupy, učené takýmto spôsobom, 

stanú dlhodobou súčasťou konceptuálneho rámca, resp. vedomostnej schémy detí, je veľmi nízka. 

5. Príbuzné pedagogické prístupy 

V V práci charakterizujeme viaceré ucelené systémy, postavené na praktickom využití 

kontextových prepojení a snahe o eliminovanie izolácie matematiky. Tieto prístupy predstavujú hlavné 

smery v oblasti funkčného prepájania oblastí všeobecného vzdelávania. Ide najmä o 

 Realistické vyučovanie matematiky (bežná skratka RME) – Holandsko, Freudenthal – 

zameranie na primárne, nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie – využíva sa v celom 

Holandsku, Inštitút pracuje aj v USA 
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 Integrované tematické vyučovanie (bežná skratka ITV) – USA, Kovaliková – zameranie na 

primárne vzdelávanie, niektoré prvky v matematike využívané aj v nižšom sekundárnom 

vzdelávaní – využíva sa po celom svete, lokálne triedy aj celé školy zamerané na ITV 

 Kontextové-situované učenie – Taliansko, Genoa Group – zameranie na celý rozsah 

všeobecného vzdelania – využíva sa v niektorých školách ako oficiálny prístup k vyučovaniu 

matematiky 

Pre našu prácu bol vyhovujúci nasledujúci rámec kontextového vyučovania. 

6. Kontextové vyučovanie  

Pre náš výskum sme vymedzili kontextové učenie ako spôsob vyučovania a učenia sa, ktorý 

nevyžaduje  zjednocujúcu osobnosť jedného učiteľa a tým sa stáva prístupným aj vyšším stupňom 

vzdelávania. Nejde už len o vytváranie základných rámcov (alebo základov ako takých) pre jednotlivé 

predmety či kompetencie. Naopak, naše kontextové vyučovanie by malo byť zamerané aj na rozvoj, 

situovanie a využitie týchto základov či kompetencií v daných oblastiach (predmetoch). Je preto 

nevyhnutné dať možnosť tak žiakovi, ako učiteľovi, vychádzať z vlastných, individuálnych postojov, 

vedomostí a smerovaní (ktoré sa môžu rozvíjať divergentne), pričom úlohou a vlastne rámcujúcou 

konštantou je výstupný štandard, v súčasnosti daný ministerstvom. 

Pokiaľ ide o teoretický rámec, jeho základ mal byť jednoznačne v humanistickej psychológii, 

s využitím viacerých, už vyššie uvedených konceptov (viacnásobná inteligencia, rôzne motivácie, 

ukotvenie obsahov horizontálne i vertikálne, atd.).  

V priebehu práce sa ukázalo, že  Miron Zelina sa pokúsil o vytvorenie takejto teórie, a to už v 

roku 1994, pričom podrobná verzia jeho tvorivo-humanistického prístupu je z roku 2000 (Zelina 

2000). Prepojenie kultivačnej a informačnej polohy berie do úvahy konkrétne ciele, ktoré sú stále 

súčasťou vzdelávania na Slovensku – míľniky, akými sú príprava na prijímacie skúšky, maturity a 

podobne. Ide vlastne o prepojenie konštruktivistických princípov budovania kognitívnych vedomostí s 

humanistickým prístupom k rozvoju osobnostných vlastností a nekognitávnych kompetencií, v ktorom 

sa prepájajú afektové a kognitívne zložky osobnosti so socio-kultúrnym aspektom vnímania  a 

správania sa a vzájomnú interakciu týchto zložiek pri aktívnej tvorivosti v matematike. 

Z hľadiska praktickej aplikácie kontextového vyučovania v praxi nás zaujímali možnosti 

využitia kontextov matematiky počas hodín umeleckých výchov.  

Prepájania je možné vytvárať  v matematických aj nematematických prostrediach, 

s matematickými aj nematematickými hlavnými cieľmi, s využitím matematických i nematematických 

prostriedkov (schéma č.4).  
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Je zrejmé, že ak jedným z cieľov je dosiahnuť osvojenie matematických pojmov či postupov, 

je potrebné využiť aspoň jeden z matematických aspektov.   

V rámci školskej matematiky sa veľmi často využíva matematické prostredie na dosiahnutie 

matematického cieľa matematickými prostriedkami (napríklad na hodine matematiky naučiť 

podobnosť trojuholníkov pomocou definícií, matematických postupov a precvičovacích príkladov). 

Prostredie, prostriedky a ciele tak zostávajú uzavreté v jednom svete bez využitia väzieb na svety 

mimo matematiky. Feudenthalove prieskumy, rovnako ako Hejného  závery hovoria, že pre 

zmysluplné učenie matematiky nestačí len vertikálna matematizácia či cesta od konceptu ku konceptu, 

ale je potrebná aj, a to v prvom rade najmä počas povinnej školskej dochádzky, matematizácia 

horizontálna, ktorá umožňuje vhľad a osvojenie základných vlastností či obsahov cez vytvorenie 

vzťahu k nim cez separované modely a prácu s nimi.  

My sme v rámci experimentálnych hodín výtvarnej a hudobnej výchovy v príme, sekunde a 

tercii dvoch osemročných gymnázií najčastejšie využívali nematematické prostredie a nematematický 

cieľ, pričom na dosiahnutie tohto cieľa sa ukázalo ako najvýhodnejšie využiť matematické 

prostriedky. Z nášho pohľadu sa tak dosiahol aj cieľ matematický, avšak ten sa objavil spontánne, 

nevedome, tak ako aj potreba využívania matematiky. Išlo konkrétne o nasledujúce oblasti: 

matematika  výtvarná, resp. hudobná výchova 
symetrie  ornamenty, tapety, kánon, veľkonočné vajíčka, iniciály 
kombinatorika rytmus, melódia, tapeta, dlaždice, pozdrav 
základy teórie algoritmov, grafy, heuristiky vyfarbovanie, návrh siete, rozvoj hudobnej témy, rytmy 
postupnosti rytmus, tapeta, rozvoj hudobnej témy, tapeta 

geometrické myslenie sieť  kocky, návrh priestorového ornamentu, hviezdy, 
labyrinty, tapety, dláždenie rytmom 

symbolizácia, základy algebry miešanie farieb, iniciály 
stereometria modelovanie kocky, hranoly, ihlany, planéty 
optimalizácia výpočet maximálnej veľkosti artefaktu, prvky tapety 
proporcie, pomery hviezdy, kocky, svetadiely, rytmus v 2D 

Tabuľka č. 2 

 V práci uvádzame sedem vybraných aplikácií. Tu ako príklad praktickej aplikácie 

kontextového vyučovania uvedieme tému „ornament a jeho symetrie“.   

 Schéma č. 4 

matematické 
prostredie 

 
matematické 
prostriedky 

 
matematické  

ciele 

nematematické 
prostredie 

 
nematematické 

prostriedky 
 

nematematické  
ciele 



 

 11 

7. Praktická aplikácia: Ornament a jeho symetrie 

V sekunde sme sa rozhodli urobiť iniciály v štýle iluminovaných rukopisov. Postupné ciele 

boli tieto: 

 navrhnúť rovinný útvar, do ktorého budeme vkresľovať iniciály 

 vymyslieť, ako tam iniciály umiestniť 

 nájsť motív, ktorým dodekorujeme iniciály tak, aby zodpovedali mojej osobnosti 

Prvý cieľ bol jednoduchý, pretože deti už mali skúsenosti s prácou s rovinnými útvarmi. 

Kombinovali štvorce s kruhmi, kosoštvorcami a podobne, deformovali im rohy. 

Druhý cieľ bol zložitejší, lebo bolo treba prísť na to, čo všetko sa dá urobiť s písmenami. Deti 

skúmali vlastnosti písmen – zisťovali, ako sa dajú otáčať a ako sú symetrické, podľa čoho ich môžeme 

zdobiť. Na matematike preberali osovú súmernosť, pričom nepoznali takmer žiadne príklady z praxe.  

Obr. č. 1 

Na obrázku č. 45 vidíme, ako skúmali deti symetrie písmen. Keď zistili, podľa čoho sú ktoré 

písmená symetrické, začali ich triediť podľa počtu symetrií. Jedno dievčatko prišlo na to, že ak sa 

písmeno „O“ nakreslí ako kruh, je symetrické nielen podľa stredu, ale aj podľa nekonečného množstva 

osí. Keď som sa spýtala, či sa dá tento fakt nejako využiť, ozvali sa viaceré deti, že keď vyrábam 

nejaký ornament, ktorý chcem mať symetrický „nakrivo“. 

Práca s písmenami pokračovala, lebo deti zistili, že keď písmeno otočíme, dostaneme 

zaujímavý ornament.  



 

 12 

Obr. č. 2 

Na obrázku č. 46 sú ukážky práce s písmenom B, K, N a A. Deti prišli na to, že sú možné tri operácie s 

písmenami – otočenie, posunutie a preklopenie. Keď som sa spýtala, či nevedia nájsť ešte nejakú 

ďalšiu, kreslili a rozmýšľali. Po chvíli dve dievčatá oznámili, že ony si myslia, že nie sú žiadne iné 

možnosti, lebo im sa zdá, že každá sa dá urobiť z týchto troch. triedu to zaujalo a začali skúšať viacerí.  

Ďalší postup bol už otázkou umeleckého vyjadrenia. Deti si mohli zvoliť techniku podľa 

výberu – väčšina si vybrala kombinovanú techniku ceruziek a akvarelu. Dôsledná príprava viedla k 

veľmi precíznej realizácii vo všetkých prípadoch. Hotové iniciály si deti vzali domov hneď po 

vyschnutí – nikto nebol ochotný nechať svoju prácu v škole.  

Z hľadiska rozvoja matematických kompetencií je práca s iniciálami veľmi zaujímavá. Deti 

„precvičili“ prácu s osovou a stredovou súmernosťou, ktorá je štandardnou súčasťou plánov. 

Obr. č. 3 
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Okrem toho sa však deti dostali aj oveľa ďalej. Samy si vytvorili spôsob skúmania symetrií a 

práce s nimi. Dokázali prejsť od bežných priamočiarych uplatňovaní známych princípov  a ich 

ilustrácií (úroveň zhromažďovania separovaných modelov) k objavovaniu nových zákonitostí a ich 

následnej formalizácii a aplikácii.  

Obr. č. 4 

Spontánne skúmanie matematickej stránky bežných objektov, akými sú písmená, prípadne 

čísla (ktoré si deti vypýtali samy – nemala som v úmysle ich skúmať, keďže na iniciály nie sú 

potrebné), viedlo k abstrakčnému zdvihu a hľadaniu pravidiel na generovanie vzorov a samotných 

objektov. Otázka „Čo by nám stačilo, aby sme dostali...?“ deti veľmi zaujala a hľadali jej riešenia (na 

„O“ nám stačí jeden bod), až kým sme pre nedostatok času túto hru neukončili.  

Keďže to deťom bolo ľúto, záujem o generovanie vzorov z minimálnych motívov som neskôr 

využila na spoluprácu s vyššie zmieneným učiteľom matematiky a informatiky – deti generovali 

ornamenty z písmen a malých prvkov na počítači.  

Obr. č. 5 

Spôsob, akým deti skúmali geometrické transformácie bol veľmi zaujímavý. Na jednej strane 

kreslili známe objekty a skúmali ich existujúce symetrie, na druhej strane generovali objekty nové a 

zisťovali, čo sa pri tom deje. Pri práci si postupne spomínali, kde všade videli využitie takýchto 

symetrií – spomenuli okná v kostole, kaleidoskop, látky, dláždenie, architektúru. Pri generovaní 
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ornamentov boli mimoriadne zaujaté skladaním transformácií. Objav cyklov bol asi najviac 

vzrušujúci. Chvíľu si dokonca dávali hádanky na postupy, ktorým niektoré ornamenty vznikli a z 

akého základného prvku.  

Bolo by dobré vedieť, aký je záujem o „pekné“ geometrické transformácie aj neskôr, vo 

vyšších ročníkoch gymnázia, na výberovej matematike. Cesta ku algebre, teda priamo ku grupám 

transformácií by bola otvorená prirodzeným spôsobom. Tento fakt otvára otázku prípravy budúcich 

učiteľov matematiky – bolo by zrejme naozaj vhodné umožniť prepojenie vyššej matematiky s 

niektorými vzdialenými oblasťami, keďže pravdepodobnosť, že by sa bežná učiteľka výtvarnej 

výchovy dostala k algebre, je naozaj veľmi nízka. Prepojenie sveta geometrie, algebry a výtvarného 

umenia je mimoriadne príťažlivé. A to nielen pre vyučujúcich, ale najmä pre deti. 

8. Postoje vyučujúcich a žiakov 

V rámci prieskumu (16 vyučujúcich a 187 detí vo veku 10-14 rokov) rozhovorom a 

dotazníkom v rozostupe troch rokov sa ukázalo, že deti sú schopné spontánne dospieť k potrebe 

matematizácie svojich myšlienok, a to aj vo veľmi krátkom čase, za predpokladu, že cieľ je dostatočne 

motivujúci. Matematika sa tak stáva prirodzeným prostriedkom na spoznávanie vlastností blízkeho 

sveta, či už ide o konkrétne výtvarné artefakty, alebo abstraktné vlastnosti hudby, akými je rytmus či 

melódia alebo farba či forma. Dôslednosť, ktorú pri matematickom skúmaní témy na umeleckých 

výchovách dodržiavali deti samy od seba, sa prejavila aj vo výsledkoch – či už išlo o výtvarné diela 

alebo o spev s rytmickým sprievodom alebo kritiku či analýzu skladby. Ani jeden žiak so 

skúsenosťami z kontextového vyučovania nemal výhrady voči takémuto spôsobu vyučovania. Žiaci z 

kontrolnej skupiny si takéto vyučovanie priali, hovorili o „ozajstných súvislostiach“ a „zmysle“, ktorý 

je pre nich dôležitý. Podľa ich vlastného vyjadrenia, práve kvôli nedostatku takéhoto zmyslu 

(situovania) majú primáni aj kvartáni na kontrolnom gymnáziu problém s umeleckými výchovami a 

primáni aj s matematikou.  

V praxi sa ukázalo, že aj ak sa deti kontextovo učia počas dlhšieho obdobia, prípadný návrat k 

„tradičnému“ spôsobu vyučovania matematiky rýchlo spôsobí vyhasínanie potreby presnosti a snahy o 

čo „najlepšie“ riešenie problému. Deti z pracovnej skupiny vyjadrovali nostalgiu po kontextovom 

vyučovaní, ale súčasne aj rezignáciu, že nikto iný tak neučí. Podobne sa sťažovali na nedostatok 

materiálu pre vlastnú potrebu hľadania a objavovania súvislostí. Náš projekt multimediálnej 

kontextovej čítanky by mohol aspoň čiastočne tento problém perspektívne vyriešiť. V práci uvádzame 

príklady podobne zameraných zahraničných stránok, ako aj postupné vytváranie kontextovej čítanky v 

rámci progresívneho adaptovania potrebám a predstavám detí. 

Vyučujúci mali pozitívny vzťah ku kontextovému vyučovaniu, avšak za problém považovali – 

tak ako aj Dapueto a Parenti (Dapueto a Parenti 1999) – potrebu dozvedieť sa veľa o téme iných 

vyučujúcich. Je potrebné priznať, že podľa našich prieskumov len 6 zo 16 vyučujúcich niekedy 
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aktívne vyučovalo s využitím medzipredmetových vzťahov, pričom v súčasnosti tak učia už len dve 

učiteľky, obe s prírodovedným zameraním. Výchovy kontextovo neučí žiadna zo štyroch učiteliek. 

Napriek takémuto stavu je však kontextové učenie použiteľné aj v iných skupinách a s inými 

vyučujúcimi. V práci uvádzam skúsenosť s mimobratislavskými deťmi vo veku 5-16 rokov, ktoré 

prijali prednášku o kombinatorike v rytmoch a reči s aktívnou účasťou. Podobne zmieňujem aj 

učiteľku, ktorá sa venuje priamo prepájaniu matematiky s výtvarnou výchovou, pracuje s deťmi mimo 

Bratislavy a v rámci ZUŠ rozvíjajú geometrické koncepty, aritmetické postupnosti a ďalšie 

matematické postupy a pojmy, ktoré sa ukážu potrebnými pre kvalitnú realizáciu výtvarnej témy. 

 

Záver 

Kontextové vyučovanie ako podpora rozvoja osobnosti v rámci spolupráce detí a vyučujúcich 

by mohlo prispieť k posunu všeobecného vzdelávania smerom ku kultivačnej úlohe. Matematika by 

tak možno časom mohla byť verejnosťou viac vnímaná aj ako prostriedok na spoznávanie sveta a jeho 

vlastností, prostriedok na rozvoj kritického a tolerantného myslenia.  

Vysvetlenia s využitím pedagogických teórií môžu pomôcť pri príprave a organizácii takéhoto 

prístupu. V práci ponúkame viaceré možnosti kontextualizácie matematiky v rámci umeleckých 

výchov, niektoré aj s viackrát overeným pôsobením na rôzne skupiny detí. Prínos tejto práce vidíme aj 

v načrtnutí možností pre učiteľov, ako využívať existujúce vedomosti z rôznych oblastí, ako preniknúť 

bližšie k svetu žiakov. Naše skúsenosti ukazujú, že ak sa deťom dá cieľ, ktorý budú považovať za 

zmysluplný, zaujímavý, a teda motivujúci, budú cieľavedome využívať všetky im dostupné 

prostriedky na to, aby tento cieľ dosiahli s maximálnou dôslednosťou, zodpovednosťou a nakoniec s 

hrdosťou na výsledok.  

Ukázali sme, že využívanie prepojení na svet, ktorý je pre deti motivujúci, umožňuje rozvoj 

predstavivosti, kultivovanej práve matematizáciou úvah a postupov. Umožňuje deťom poznávať svet 

aj iným spôsobom, než je zmyslové vnímanie. Kontextové vyučovanie  dáva vyučujúcim možnosť 

prizvať deti do sveta matematiky aj inou než obvyklou cestou a otvoriť im pri tom aj dvere do 

priestorov plných nečakaných pokladov. 
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