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Úvod  
Existuje množstvo vedeckých štúdií (z nich napríklad Radford 2008, Furinghetti 2007, 

Jankvist 2009) o tom, ako využiť históriu vo vyučovaní matematiky.  Tak ako aj mnohých 

zainteresovaných do tejto problematiky využitia histórie, aj nás zaujímali odpovede na otázky, 

či môže byť história  matematiky použitá pri vyučovaní matematiky, prečo je vhodné použiť 

históriu matematiky na vyučovaní a  ako môže byť využitá história matematiky pri 

vyučovaní.  

Záznamy o prepojení histórie matematiky a didaktiky matematiky siahajú až do 19. 

storočia. To, že história matematiky by mala byť súčasťou všeobecného vzdelania navrhovali 

už dánsky matematik Hieronymus Georg Zeuthen (1839-1920) vo svojej knihe o histórii 

matematiky (Zeuthen 1902) a Florian Cajori (1859-1930). V histórii matematiky videli zdroj 

inšpirujúci pre učiteľov. Následne, dôraz na dôležitosť úlohy histórie matematiky 

v pedagogickom výskume predstavoval zaujímavý problém. Spočiatku prevládala myšlienka 

biogenetickej rekapitulácie (alebo aj zákon rekapitulácie). V 20. storočí a aj v súčasnosti 

zaznamenávame nárast rôznych spôsobov a prístupov ako začleniť históriu do vyučovania. 

Využitie histórie a akým spôsobom je toto využitie uskutočnené, je na samotných 

učiteľoch a ich vedení. Je podmienené aj vyučovacím priestorom, ktorý podlieha štátnemu 

kurikulu. V niektorých krajinách sa učitelia prikláňajú k priamemu spôsobu použitia histórie. 

Podľa (Tzanakis a Arcavi 2000), je v takomto prípade kladený veľký dôraz na historické 

zdroje použité pri vyučovaní, a to viac, než na samotné učenie matematiky.  V našich 

podmienkach a samozrejme aj pre našu prácu je však vhodnejší nepriamy spôsob použitia 

histórie, ktorý má dostatočne široký výber možností začlenenia a aplikácie. 

Po preskúmaní rôznych použití histórie vo vyučovaní matematiky, po naštudovaní 

a chronologickom spísaní histórie algebry nás zaujíma, aký postoj zaujmú žiaci voči histórii 

po jej odprezentovaní. Dotazník a riadený rozhovor považujeme za vhodnú formu, ako by 

sme mohli postoje žiakov skúmať. Dôležité však je vhodné zaradenie, či už samotného 

dotazníka alebo jednotlivých prvkov histórie.  

 

Pri príprave jednotlivých kapitol predloženej dizertačnej práce sme stanovili tri 
základné ciele práce: 

1. analyzovať históriu algebry 
2. analyzovať učebnice matematiky sekundárneho vzdelávania  



3. vytvoriť materiál pre učiteľov a žiakov sekundárneho vzdelávania. 

Ku splneniu cieľov bolo potrebné naštudovať teórie, ktoré podporujú využitie histórie 

vo vyučovaní. Táto tematika je obsahom prvej kapitoly. Oboznámením sa aj s teóriou 

mentálneho vývinu dieťaťa podľa Piageta (Piaget a Inhelderová 1993), sme určili výskumnú 

skupinu žiakov, ktorí by mohli zvládnuť vypracovať dotazníky obsahujúce tri ukážky 

z histórie: Al-Chwárizmího úlohu, Viètovu úlohu a Descartovu úlohu.  

 

Výsledky našej práce sme zhrnuli do nasledujúcej štruktúry: 

Teoretické východiská práce 
2     Pedagogické dokumenty 

2.1      Štátny vzdelávací štandard 
2.1.1       ISCED 2: matematika a práca s informáciami 
2.1.2       ISCED 3A: matematika a práca s informáciami 

2.2      Učebnice 
2.2.1       Analýza učebníc 

2.2.1.1      Učebnice pre nižšie sekundárne vzdelávanie v roku 2012 
2.2.1.2      Učebnice pre vyššie sekundárne vzdelávanie v roku 2012 
2.2.1.3      Historické ukážky v starších učebniciach pre základné školy a gymnáziá 

3     Porovnanie učebníc s históriou algebry 
4     Práca s históriou algebry 

4.1      Algebra po Al-Chwárizmího 
4.1.1       Grécka matematika Euklida a Diofanta 
4.1.2       Čínska matematika a záporné čísla 
4.1.3       Záporné čísla a symbolika indickej matematiky 
4.1.4       Al-Chwárizmího arabská matematika 

4.1.4.1      Al-jābr, al-muqābala, al-radd 
4.1.4.2      Al-Chwárizmího riešenia 6 typov problémov 
4.1.4.3      Geometrické dôkazy riešení Al-Chwárizmího rovníc 
4.1.4.4      Záver 

4.1.5       Fibonacci— šíriteľ arabskej matematiky v Európe 
4.2      Algebra v Európe v 15.-17. storočí 

4.2.1       Luca Pacioli (1445 - 1517) 
4.2.2       Nicolas Chuquet (1445-1488) 
4.2.3       Christoff Rudolff (1500-1545) 
4.2.4       Michael Stifel (1487-1567) 
4.2.5       Girolamo Cardano (1501-1576) 

4.2.5.1      Cardanove riešenia troch typov problémov vedúce k súčasným 
kvadratickým rovniciam 

4.2.6       Ostatné kapitoly Ars Magna 
4.2.7       Rafael Bombelli (1526/30-1572/3) 
4.2.8       François Viète (1540-1603) 

4.2.8.1      Viète a jeho metódy riešenia kvadratických rovníc. 
4.2.9       Thomas Harriot (1560 - 1621) 
4.2.10     René Descartes (1596-1650) 

4.2.10.1    Descartove geometrické riešenia kvadratických rovníc 
Zhrnutie 



5     Použitie vybraných historických ukážok vo vyučovaní 
5.1      Analýza postojov žiakov voči použitiu histórie pri vyučovaní matematiky 
5.2      Odpovede žiakov v dotazníkoch 
Záver 

6     Záverečné zhrnutie a perspektívy využitia histórie vo vyučovaní matematiky 
6.1      Aplikovanie histórie do vyučovania prostredníctvom aktivít na hodinách matematiky 

6.1.1       Možnosti aplikácie jednotlivých aktivít využívajúcich históriu matematiky 
6.2      Zhrnutie cieľov a ďalšie možnosti využitia histórie 

Použitá literatúra 
Prílohy 

 

V druhej kapitole sme sa zamerali na Štátny vzdelávací program (ŠVP) a začlenenie 

histórie matematiky v rámci tohto programu do vyučovania a taktiež do učebníc. História 

v Štátnom vzdelávacom programe je vymedzená cieľom, aby študent spoznal v matematike 

súčasť ľudskej kultúry, silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. Podrobnejšie sme 

skúmali aktuálne a staršie učebnice používané na Slovensku z pohľadu algebry, resp. 

propedeutiky zavádzania symboliky, algebrických pojmov a historických ukážok v tejto 

súvislosti.  Vytváraním prepojení medzi Štátnym vzdelávacím programom a štádiami 

mentálneho vývinu dieťaťa sme dospeli k záveru, že v rámci ontogenézy jedinca existuje 

paralela medzi štádiami mentálneho vývinu a obsahom vyučovania matematiky v rámci 

jednotlivých ročníkov podľa ŠVP.  

V tretej kapitole analyzujeme históriu algebry tak, ako sa postupne vyvíjala 

symbolika. Uvádzame konkrétne ukážky z histórie, dochované úlohy z dostupných zdrojov, 

metódy a postupy algebry a vzájomnú súvislosť vzniku týchto matematických úvah 

s praktickými potrebami spoločnosti v danom období. Sprístupňujeme algebru od slovných 

vyjadrení cez používanie skratiek až po rôzne podoby symboliky 17.storočia končiac 

Descartom. Takto spracovaná história by mala slúžiť najmä učiteľom pre presnejší a hlbší 

prehľad k tomu, čo učia, pretože: 

„Má-li učitel úspěšně vyučovat kterémukoli předmětu, je bezpodmínečně 

třeba, aby byl nejprve sám dokonale obeznámen s věcnou podstatou toho, 

čemu má učit; teprve potom si může klást otázku, jak má tuto věcnou 

podstatu metodicky zpracovat, aby v žácích vzbudil nezkreslené představy, 

které jim mohou sloužit později za východisko při přesném budování 

pojmů.“ (Hruša a kol. 1964, s. 7) 

V matematike počnúc aritmetikou, v 1. ročníku primárneho vzdelávania, sa žiaci 

základných škôl stretávajú s číslami od 0 po 20 a s nimi aj so symbolikou. Pribúdajú najskôr 

základné aritmetické operácie a až neskôr vyššie čísla, prípadne iné množiny čísel. Práve 



prvými aritmetickými znakmi, ktoré sa žiaci učia v 1. ročníku, môžeme zaznamenávať 

prepojenie s našou prácou s históriou. To, čo sa žiaci naučia už v 1. ročníku na základnej 

škole, je výsledkom dlhoročného vývoja symboliky. Podľa vzdelávacieho programu pre 1. 

ročník, sa žiaci ako s prvými znakmi stretávajú so znakmi <, >, a so znakom pre rovnosť pri 

porovnávaní čísel (samozrejme prirodzených čísel 0-20). V časti pre sčitovanie a odčítavanie 

sa stretávajú prvýkrát so znakmi + a –. Tieto znaky v historickom zaznamenávaní sa objavili 

až v rokoch 1489 a 1557. V roku 1489 znaky + a – Johannesom Widmannom. V roku 1557 

znak pre rovnosť Robertom Recordom. Až v 16. storočí Thomas Harriot zaviedol znaky <, >. 

V 2. ročníku žiakom pribúdajú vedomosti o väčších prirodzených číslach v rozmedzí 20-100. 

(Predstavu veľkých čísel, ktorú si spomenieme pri histórii algebry (4. kapitola) v súvislosti 

s Nicolasom Chuquetom, si žiaci budujú až na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania, v 5. 

ročníku.) 

V 3. ročníku primárneho vzdelávania sa žiaci stretávajú nielen s pojmami násobenie 

a delenie, ale aj s ich znakmi. Pre násobenie je to bodka ⋅ , pre delenie dvojbodka :. 

V zahraničí je používaným znakom pre násobenie krížik × . Používal ho William Oughtred 

(1575-1660) a taktiež od neho pochádza aj znak : pre delenie. Bodku pre násobenie predstavil 

G. W. Leibniz v 17. storočí. V súvislosti s tým je často spomínaný úryvok z listu, ktorý 

napísal Bernoullimu: „Nemám rád ×  ako symbol násobenia, je ľahko pomýliteľný s písmenom 

x...“ (Cajori 1929, s. 267). Delenie bolo v minulosti vyjadrované najčastejšie zlomkom, resp. 

zlomková čiara nahrádzala znak deliteľnosti.  Znak ÷ bol prevzatý od Johna Wallisa (1616-

1703). Spôsob ako násobiť čísla vedeli už v starovekom Egypte, Grécku a Číne. Použiť ich 

metódy pri vyučovaní by mohlo byť zaujímavým  motivačným prvkom v ktoromkoľvek 

ročníku. V práci sa však týmto metódam nevenujeme bližšie, pretože radíme ich medzi 

aritmetické operácie a nás v tomto prípade zaujíma len ich symbolika.  

S geometrickým budovaním predstavy sčitovania, odčítavania, násobenia a delenia 

v súvislosti s úsečkami a ich dĺžkami, sa žiaci stretávajú vo 4. ročníku primárneho 

vzdelávania. Tu môžeme spomenúť Descartovu Geometriu a s ňou násobenie úsečiek. Pojmy 

rovnosť a rovnica sú žiakom sprístupnené v 6. ročníku sekundárneho vzdelávania, ale 

v historickom zázname si ukážeme, že ide o postupný vývoj jedného pojmu k druhému. Naše 

=, je spočiatku vyjadrované veľmi jednoducho slovesom byť, teda štvorec je rovný koreňom 

(pozri Al-Chwárizmí v časti Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). Najskôr sa 

stretávame s pojmami pre rovnosť, ktoré prekladmi z latinčiny do taliančiny a iných 

európskych jazykov sa vyjadrovali pri riešení celými slovami. Postupne prichádzali skratky 

týchto slov a až v roku 1557 sa objavil znak rovnosti. Tento znak však nebol neskôr prijatý 



každým matematikom. Podobne ako aj iné symboly. Napríklad Viète (1540-1603) ešte 

používal slovné vyjadrenie rovnosti. Faktom je, že s pojmom rovnica sa nestretávame až do 

17. storočia.  

Zlomky a narábanie s nimi boli známe už v Egypte 3000 rokov p.n.l. Stretneme sa 

s nimi aj v Al-Chwárizmího latinských prekladoch. V súčasnosti sa žiakom zlomky 

sprístupňujú v 7. ročníku, po oboznámení sa so základnými operáciami a znakmi aritmetiky. 

Kľúčový pre našu prácu je  8. ročník základných škôl. V tomto ročníku by sa mali 

žiaci oboznámiť s pojmom neznáma. V školskom systéme je zahrnutá propedeutika rovníc 

a pojmu neznámej cez rôzne modely kartičiek, za ktorými sa skrýva číslo. Rôznymi 

machuľkami a inými objektmi, ktoré pripravujú žiakov na prácu s neznámou a pojmom 

premenná v rovniciach. V 8. ročníku dostávajú žiaci konečnú podobu neznámej vo forme 

Descartovej symboliky. Vyučovanie rovníc je rozdelené od jednoduchých lineárnych rovníc 

8. ročníka až po sústavy rovníc s viacerými neznámymi v 2. ročníku vyššieho sekundárneho 

vzdelávania. Toto postupné zaťažovanie žiakov náročnejšími úlohami nezodpovedá vývinu 

pojmu neznámej a rovníc. Pojem neznámej sme si všímali v každej z etáp histórie algebry. 

Podoby však boli rôzne i v rámci každej z nich. Spoločným znakom bolo jej slovné 

vyjadrenie. Napríklad v Ahmesovom papyruse neznámu predstavuje hromada. Pre Euklida 

bola neznáma dĺžka úsečky. Pre Al-Chwárizmího to bola v geometrických dôkazoch, 

vychádzajúcich z Euklidovej matematiky, taktiež úsečka, predstavujúca stranu štvorca. 

Štvorec predstavoval nielen plochu, ale v kupeckých počtoch to bol majetok, bohatstvo. 

Koreň z tohto štvorca bola neznáma. Koreň štvorca môžeme chápať ako odmocninu, ale 

v prípade Al-Chwárizmího, táto odmocnina predstavuje riešenie problému. Toto chápanie sa 

zmenilo prijatím písmen pre neznáme. Tu začneme odlišovať viaceré pojmy. Pojem 

neznámej, pojem odmocniny, pojem mocniny. x a x2 boli do istého obdobia neznáme, kedy x 

bola neznáma a aj odmocnina z x2. A naopak x2 je druhá mocnina neznámej, štvorec, majetok, 

teda neznáma. V súčasnosti prijímame Descartesov zápis. Neznáme sú písmená. Odmocniny, 

mocniny sú pojmy, s ktorými sa žiaci stretávajú až v 9. ročníku základných škôl. 

 Odmocnina mala svoj špecifický vývin. Od pojmu neznámej v arabskej matematike, 

kedy neznáma bola aj koreň, teda druhá odmocnina zo štvorca, sa postupne slovo koreň 

prekladmi do európskych jazykov uchytilo ako základ, nie pojmu, ale znaku odmocniny. 

Slovo koreň, latinsky radix, taliansky radice, francúzsky racine, má vo všetkých týchto 

jazykoch začiatočné písmeno r. Najprv sa však ujala skratka tohto slova (Regiomontanus), 

postupne sa vyjadrovala odmocnina nielen druhá, ale aj tretia a vyššie. Označenia boli rôzne. 

Na základnej škole sa žiaci stretávajú len s druhou a treťou odmocninou, s vyššími stupňami 



až na terciálnom stupni vzdelávania. Prvým zlomom v symbolike odmocniny bol Rudolffov 

znak √, z ktorého sa vyvinul znak . Hornej vodorovnej čiare dal základ Descartes. Táto 

čiara nahrádza predchádzajúce používanie podčiarkovania výrazov pod odmocninou, resp. 

bodku, ktorá určovala dĺžku odmocniny, alebo Cardanove pojmy radix universalis, radix 

universalisima. Až v tomto poslednom ročníku sa žiaci stretnú s definitívnym symbolickým 

zápisom, teda s mocninou vyjadrenou číselným exponentom a odmocninou  znakom 

(prípadne odmocnina tretia aj s číselným exponentom na ľavej hornej strane znaku). 

Súčasťou učiva pre 9. ročník je aj riešenie lineárnych rovníc a ekvivalentné úpravy 

rovníc. Riešenie rovnice predstavuje postup operácií, metód, ktoré musíme aplikovať do 

riešenia rovnice, aby sme sa dopracovali k jej výsledku.  V skutočnosti ide o pridávanie, 

odoberanie, násobenie a delenie rovnice číslom, výrazom, ktoré žiakom učitelia približujú 

spomínaným modelom váh.  

Obsahom tohto ročníka je okrem definovania ekvivalentných úprav rovníc a nerovníc, 

taktiež práca s rovnicami, kedy je neznáma v menovateli zlomku. Až v 9. ročníku sa žiaci 

oboznámia s Pytagorovou vetou, karteziánskou súradnicovou sústavou a základnými grafmi 

pre lineárne funkcie. Rovnice, ktoré poznajú, dostávajú funkčný zmysel, čo je z historického 

vývoja až posledná fáza vývinu algebrickej symboliky. Riešenie problémov vedúcich ku 

kvadratickým rovniciam sa naučia žiaci riešiť až na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania, 

v 2. ročníku gymnázií. V súvislosti s algebrickým riešením cez vzorec, sa oboznamujú aj 

s geometrickým analytickým riešením takýchto rovníc a nerovníc. 

Použitím šipiek medzi začlenením učiva v rámci obsahu ISCEDu a fylogenézou 

algebrickej symboliky vytvárame spojenia medzi:  

- základnými medzníkmi v histórii algebry. Tieto medzníky sme vytvorili na 

základe spracovanej histórie vo štvrtej kapitole. Sú prezentované matematikmi, 

ktorí sa podieľali na zavedení symbolov v matematike, alebo používali zaujímavé 

metódy riešenia (napríklad rovníc) alebo zápisy výrazov, a rovníc.  

Piagetovou teóriou mentálneho vývinu jedinca a jednotlivými ročníkmi základných 

škôl a gymnázií. 

Vytváraním spojení šípkami vnímame existujúcu paralelu medzi Piagetovými 

štádiami mentálneho vývinu detí a ŠVP. Neexistuje však paralela medzi historickým vývinom 

algebry a budovaním poznatku z algebry. Môžeme tvrdiť, že v tomto prípade, ktorým sa 

zaoberáme, ontogenéza, v rámci vzdelávania, nekopíruje fylogenézu. Žiaci dostávajú 

konečné poznatky poslednej etapy vývoja symboliky. To, že sa v učebnici nachádzajú 



zmienky z histórie matematiky a o rôznych matematikoch, neznamená kopírovanie alebo 

akési vedenie učiva podľa fylogenézy. Učivo je radené do vyučovania podľa mentálnej 

úrovne žiaka, jeho schopnosti vnímať, rozumieť a rozmýšľať abstraktne. Historické 

ukážky nám len okoreňujú, dopĺňajú učivo, bez nejakého úmyslu rešpektovať vzťah 

ontogenézy a fylogenézy. 

 

1 Použitie vybraných historických ukážok vo vyučovaní 

V súčasnosti je trendom skvalitňovať vyučovanie prepájaním matematiky, ale aj 

ostatných predmetov s reálnym svetom. Kontextové vyučovanie, medzipredmetové vzťahy, či 

problémové vyučovanie vytvárajú prepojenia vzdelania s reálnym životom človeka 

a spoločnosti. Takéto učenie pomáha študentom i učiteľom hľadať prepojenia a objavovať 

súvislosti. Ako však vnímajú zmienky histórie, jej ukážky, použitie materiálov a pod. na 

hodinách matematiky učitelia na Slovensku a ich žiaci?  

Pri odpovediach na otázku, „S čím konkrétne ste  sa stretli v rámci histórie 

matematiky na hodinách matematiky?“, uvádzali učivo o Pytagorovej vete, Euklidovej vete, 

Thalesovej kružnici, o histórii nuly a informácie o významných matematikoch. Zaujímalo nás,  

aký názor na takéto použitie histórie majú, a či sa ich názor zmení iným použitím histórie na 

hodinách, než sú zvyknutí.  

Uvedomujeme si, že to, čo funguje, a je skúmané na istej skupine žiakov v zahraničí, 

a čo zaujíma nás samotných, nemusí byť zaujímavé pre skúmanú skupinu žiakov na 

Slovensku. Preto sme vytvorili dotazník, v ktorom žiakom ponúkame tri konkrétne ukážky 

úloh. Zvolili sme učivo o kvadratických rovniciach, pretože metódy riešenia v minulosti 

vyžadovali znalosti aritmetiky, geometrie na úrovni základnej školy. Ku kvadratickým 

rovniciam sme zvolili problémy, ktoré riešili Al-Chwárizmí, Viète a Descartes. Jednotlivé 

ukážky boli doplnené zadaniami, v ktorých sme vyžadovali prepis zápisov Al-Chwárizmího, 

Vièta a Descartesa súčasnou symbolikou. 

2 Analýza postojov žiakov voči použitiu histórie pri 
vyučovaní matematiky 

Pri analýze postojov žiakov sme sa vo vypracovaných dotazníkoch zamerali na otázky 

poslednej úlohy, kde skúmame skúsenosti žiakov a ich záujem o históriu. Túto časť sme 

u jednej skupiny (maturanti z matematiky) rozšírili o rozhovor, ktorý prebiehal nasledovne: 



1. Prednáška (15 min.), o práci s históriou, o cieľoch práce 

2. Tri ukážky z dotazníka (30 min.), podrobné prepísanie zápisov súčasnou symbolikou, 

nájdenie spoločných a odlišných znakov v spolupráci so žiakmi, nájdenie všeobecného vzorca 

pre riešenie kvadratických rovníc. Žiakom sme ukázali aj geometrické riešenia Al-

Chwárizmího. 

3. Rozhovor (25 min), riadený rozhovor so 14-timi žiakmi.  

Nikto zo žiakov nenamietal proti podrobnému vysvetleniu súvislostí medzi uvedenými 

tromi historickými ukážkami v dotazníku. Naopak žiaci sa do prednášky zapájali a pri 

prepisovaní historických problémov spolupracovali. Postoj a názor žiakov na využitie histórie 

matematiky sa počas rozhovoru radikálne menil. Reakcia žiakov bola jednotná. V takej 

podobe, akú sme študentom gymnázia predniesli, sa s históriou matematiky ešte nestretli. 1 

Žiaci sa vyjadrili, že takýmto spôsobom je história matematiky oveľa zaujímavejšia a 

mení sa ich doterajší negatívny postoj. Vo vyjadrovaní pozitívnych názorov boli žiaci veľmi 

opatrní. Ako sami uviedli, veľa informácií na začiatku pôsobí zaujímavo. Uvedomujú si, že 

každý učiteľ by prednášal históriu úplne inak, a jeho spôsob sa prenáša aj na žiakov. Preto 

reagovali na tri ukážky z histórie odlišne pred prednášaním a po ňom.  

Žiak 3: „Našu pani profesorku máme veľmi radi, je dobrá, ale nevieme si predstaviť, že by sa 

s nami rozprávala takýmto štýlom.“ 

Veľký vplyv má spôsob prednesu a vloženia záujmu do problematiky zo strany 

učiteľa. Ako si ukážeme neskôr, len veľmi malá skupina žiakov odpovedala správne 

a vyplnila celý dotazník. Napriek tomu veľká väčšina uviedla, že história matematiky by ich 

zaujímala.  

Záujem žiakov o históriu podporila najmä prednáška a analýza troch úloh z dotazníka. 

Žiakom sme uviedli aj prepojenie s učivom a krátky prehľad symboliky algebry. Žiaci sami 

žiadali uviesť ďalšie príklady aj mimo kvadratických rovníc a symboliky v matematike. 

Uviedli sme geometrické riešenie konkrétnej úlohy z Babylonu. Uviedli sme základné 

informácie o čínskej matematike v súvislosti so zápornými číslami a Napierovo vyjadrovanie 

znakov odmocnín. Následne sme opäť zisťovali, či by zaujímalo žiakov vedieť viac z histórie 

matematiky v súvislosti s tým, čo sa na hodinách matematiky učia? Reakcie boli nasledovné: 

Žiak 6: „Je to skvelá hra,... možno nie pre každého, ale mňa by to bavilo.“ 

                                                 
1 Podotýkame, že na základe analýzy učebníc, sa skúmaní maturanti nestretli s aktuálne používanou učebnicou 
s historickými ukážkami (Kubáček 2009a, Kubáček 2009b).  
 



Žiak 7: „Áno, máte pravdu, možno by sme boli donútení rozmýšľať nad tým a sami by sme 

dokázali odvodiť vzorec aj bez učenia sa toho, ale aj tak je výsledkom postup, vzorec, ktorý 

dostaneme v dnešnom zápise a bez histórie...a ušetríme tým kopec času. Nehovorím nie, bolo 

to zaujímavé, ale pripadá mi to v celku dosť navyše. Skôr by sa na to mali vyhradiť semináre, 

krúžky...no a ak sa ukáže, že slabí žiaci majú zrazu jednotky, určite sa to začnem učiť aj ja.“ 

Žiak 8: „Kto má záujem, bolo by dobré, keby sa to mohol niekde dozvedieť. Určite to nie je 

zaujímavé pre každého. Dalo by sa to niekde uverejniť? Kto chce by si to prečítal. Ale zasa na 

druhú stranu, je veľký rozdiel, keď nám to poviete vy, a aj ukážete, lebo ak by som si to mal 

čítať len sám, asi tomu neporozumiem, tak ako keď mi to povie niekto, kto tomu rozumie a vie 

viac než je niekde v knihe napísané a baví ho to. Vidíte viac súvislostí. Keď niečomu 

nerozumiem, zaplatím si doučko, ale pochybujem, že niekto takto v rámci brigády by mi ešte 

vysvetľoval súvislosti.“ 

 Žiak 9: „Áno, je to zaujímavé, ale zasa to netreba preháňať, neviem si síce našu pani 

profesorku predstaviť takto prednášať, ale dalo by sa s tým niečo naučiť.“ 

Žiak 10: „Áno, zaujímalo by to, ale nie ako súčasť predmetu.“ 

Žiak 11: „Keby som si v živote pred každým pokrokom zopakovať všetko všetky kotrmelce 

a kopance, ktoré ma dovedú k pokroku... asi by sme toho v krátkom čase veľa neurobil, takže 

určite záleží na vhodnom výbere... Ale takto odprednášané to vyzerá super.“ 

Tieto odpovede žiakov nás povzbudili v našej práci, že to čo robíme má zmysel. Je 

potrebné osloviť učiteľov a vzbudiť u nich záujem o prácu s históriou, pretože efektívnosť 

použitia histórie závisí od samotných učiteľov a ich žiakov a taktiež efektivita histórie sa 

ukáže až po pôsobení dlhší čas.  

V dotazníkoch, ako sme už uviedli, sa nachádzajú tri  ukážky z histórie. Od žiakov 

sme žiadali zápisy a prepis postupov jednotlivých matematikou súčasnou symbolikou.  

Zapísať Al-Chwárizmího problém ako kvadratickú rovnicu dokázala väčšina žiakov. 

Symbolický prepis postupu riešenia problému a vytvorenie všeobecného vzorca pre riešenie 

sa však vyskytovalo v dotazníkoch len veľmi zriedka.  V nasledujúcej ukážke (Obrázok ) 

uvádzame vypracovanú úlohu žiakom gymnázia. 



 
Obrázok 1: Vypracovaná úloha 1 žiakom gymnázia 

Vo väčšine vypracovaných odpovediach pre zapísanie vzorca na riešenie rovnice sa 

nachádzali bežné písmená zo začiatku abecedy, ktoré používajú žiaci na hodinách 

matematiky, a aj v súvislosti so všeobecným zápisom vzorca pre riešenie kvadratickej 

rovnice. Niektorí žiaci použili aj začiatočné písmeno od slova koreň (Obrázok ).  

  

  

 

V druhej úlohe sa žiaci nemuseli trápiť so symbolickým prepisom slovného zápisu 

problému a jeho riešenia. V tejto úlohe už boli jasne stanovené pravidlá symboliky v danej 

dobe. Podstatou žiackych riešení bolo len vymeniť spoluhlásky za samohlásky a na základe 

popisu v zadaní prideliť exponentom čísla. Žiaci mohli voliť ľubovoľné písmená (Obrázok ). 

Obrázok 2: Zápis vzorca pre riešenie kvadratickej rovnice podľa Al-Chwárizmího žiakom gymnázia 



 

 
Obrázok 3: Vypracovaná úloha 2 žiakom gymnázia 

Ako vidieť na obrázku 3, niektorí žiaci riešili rovnicu 39102 =+ xx na základe 

Viètových krokov postupu riešenia. Naopak, niektorí (Obrázok ) si s úlohou poradili a číselné 

koeficienty dosadili do posledného konečného zápisu { } . e  AjBBZ planumplanum
−+   

 
Obrázok 4: Riešenie  rovnice v úlohe 2 žiakom gymnázia 

V tretej úlohe si žiaci poradili s Pytagorovou vetou a veľkosť PM zapísali súčasnou 

symbolikou. Na nasledujúcich troch obrázkoch uvádzame tri ukážky riešení žiakov gymnázia. 

 



 
Obrázok 5: Vypracovanie úlohy 3 žiakom gymnázia 

3 Záverečné zhrnutie a perspektívy využitia histórie vo 
vyučovaní matematiky 

V dizertačnej práci sme sa zamerali predovšetkým na históriu algebry a jej možné 

využitie vo vyučovaní matematiky.  

Využitie histórie je podporované už od 19.storočia. Spracovaním druhej kapitoly sme 

mali možnosť ukázať, že naviac existujú štúdie (Fauve a van Maanen 2000), ktoré sa 

zaoberajú vzťahom medzi vývinom dieťaťa a históriou. Potom možno chápať využitie histórie 

v zmysle kopírovania štádií a postupov fylogenézy matematiky v ontogenéze schopnosti 

jedinca myslieť a objavovať vo vyučovaní alebo naopak, ako sme dokázali aj v piatej 

kapitole, história môže byť zaujímavá aj v prípade, že neexistuje paralela medzi vyučovacím 

procesom algebry na školách a skúmanou históriou algebry. 

Vytváranie spojení medzi vymedzenými časťami v histórii algebry, Piagetovou teóriou 

mentálneho vývoja dieťaťa a obsahom Štátneho vzdelávacieho programu na Slovensku, nám 

umožnilo rôznorodé začlenenie učív v rámci algebry. Učivo (a symbolika s algebrou 

súvisiaca) je zaradená do vyučovania paralelne, z hľadiska psychologického, medzi Štátnym 

vzdelávacím programom a mentálnymi štádiami dieťaťa. Neexistuje však paralela medzi 

historickým vývinom algebry a zaradením algebry do vyučovacieho procesu.  

Štátny vzdelávací program vymedzuje cieľ, aby študent spoznával matematiku ako 

súčasť ľudskej kultúry, silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. Ako sme sa však 

presvedčili, učitelia históriu matematiky na hodinách takmer vôbec nevyužívajú. Žiaci majú 

možnosť získať informácie len prostredníctvom učebníc alebo iných informačných 

technológií, prevažne internetu. Ako sme uviedli na začiatku (1. kapitola), vážnym 

problémom je nedostatok materiálov v rodnom jazyku pri slabej cudzojazyčnej zdatnosti.  



Zamýšľali sme sa nad tým, akou formou by mala byť história prezentovaná 

v učebniciach a na školách, aby na jednej strane motivovala učiteľov aj žiakov a na druhej 

strane bola nápomocná pri získavaní vedomostí. Pri skúmaní súčasných a starších učebníc, 

ktoré učitelia stále používajú, sme zistili, že vzhľadom na rôznorodé možnosti využitia 

histórie v učebniciach, učiteľ zohráva veľmi dôležitú úlohu pri sprostredkovávaní informácií. 

Je mediátorom, ktorý sprostredkováva informácie žiakom, vytvára prepojenia medzi učením 

a históriou a reálnym kontextom. Mnohé ukážky v učebniciach považujeme za zbytočné 

a neprimerané vzhľadom na vek a úroveň vedomostí žiaka. Pokiaľ sa v učebnici nachádzajú 

informácie, ktorým ani učitelia nerozumejú, nevidíme prínos ich využitia. Učitelia o takéto 

informácie nemajú záujem a vo väčšine prípadov sa história matematiky obmedzuje na dôkaz 

Pytagorovej vety, prípadne Euklidovej vety a na históriu čísel (ako uviedli žiaci aj učitelia v 

dotazníkoch). 

Na základe výpovedí učiteľov sme si uvedomili, že vkladať históriu do učebníc nemá 

zmysel, pokiaľ sa nezmení ich postoj voči histórii v matematike. Priestor, ktorý učebnice 

ponúkajú, sa nezaobíde bez učiteľovho nadhľadu a zainteresovania. Preto nemožno realizovať 

využitie histórie vo vyučovaní bez prípravy učiteľov, resp. už študujúcich budúcich učiteľov. 

Vzhľadom na vyjadrenia učiteľov nás zaujímali postoje ich žiakov. Ako budú vnímať 

použitie histórie, ak im ukážeme, že je možné ju využiť aj inak, ako sú zvyknutí využívať na 

vyučovaní a vidieť v učebnici. Skúmali sme ich postoj voči histórii na doterajších hodinách 

matematiky a zaujímalo nás, či sa ich postoj bude akýmkoľvek spôsobom meniť po uvedení 

konkrétnych ukážok. Podrobnejším skúmaním histórie algebry (4. kapitola) sme boli schopní 

vytvoriť dotazník  s tromi konkrétnymi ukážkami z histórie. Pokiaľ by boli žiaci ochotní 

spolupracovať, našim cieľom bolo nielen zamerať sa na ich postoj voči histórii, ale aj rozvíjať 

schopnosť chápať a prepisovať postupy riešení z ukážok v dotazníku súčasnou symbolikou.  

Napriek prvotnému zhrozeniu z množstva textu a písmen, ktoré ukážky obsahujú, sme 

zaznamenávali postupne meniaci sa výraz tváre žiakov. Nemôžeme tvrdiť, že by všetci žiaci 

boli nadšení našimi úlohami. Ako sa neskôr pri rozhovoroch ukázalo, takýto spôsob uvedenia 

histórie v matematike, aký sme predložili, žiakov prekvapil. Podstatné však je, že neistý 

postoj žiakov voči predloženým  dotazníkom a ich obsahu sa postupne menil. V konečnom 

dôsledku žiaci prijímali aplikovanie histórie  a prepojenie s konkrétnym učivom pozitívne. 

Výsledkom toho bolo, že väčšina prejavila záujem dozvedieť sa viac o histórii matematiky 

v súvislosti s tým, čo sa učia. Pri rozhovore s druhou skupinou možno hovoriť o spolupráci 

medzi učiteľom a žiakmi. To, čo sa odohrávalo počas rozhovoru o konkrétnych ukážkach 

z dotazníka a iných uvedených v piatej kapitole, sa nedá porovnať s tým, čo uviedli tí istí žiaci 



v dotazníku na základe ich vlastných skúseností. Ukážkou iného prístupu k vyučovaniu sme 

docielili, že žiaci boli ochotní hľadať prepojenia medzi postupmi v ukážkach a tým, čo sa učili 

na hodinách matematiky. Spoluprácu vnímali ako hru, ktorá ich dostatočne motivovala 

k tomu, aby matematiku nevnímali ako suchú vedu potrebnú len k ďalšiemu štúdiu.  

Na základe vybraných ukážok do dotazníkov vieme, že žiakov fascinuje rôznorodá 

symbolika a možnosti jej zapisovania a prepis súčasnou symbolikou. Dúfame, že aj 

v ostatných triedach žiaci zmenia bežné reakcie „Daj mi vzorec a ja sa to naučím“  na 

možnosť vnímať rozdiely, prípadne možnosť môcť si uvedomiť a vážiť si jednoduchosť 

a originalitu vzniku aj takého malého znamienka plus, či riešenie pomocou vzorcov 

a definovanie algebrických úprav. 

4 Aplikovanie histórie do vyučovania prostredníctvom aktivít 
na hodinách matematiky 

Vyššie uvedené zhrnutie spolu s preštudovaným a vypracovaným materiálom 

z histórie algebry, nás priviedli k myšlienke vytvoriť materiál pre učiteľov. Hlavným cieľom 

ŠVP na Slovensku je, aby študent spoznal v matematike súčasť ľudskej kultúry, silný 

a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. 

Vo vytvorenom materiáli predkladáme námety a úlohy vyplývajúce z prác takých 

významných  matematických osobností ako sú Euklides, Al-Chwárizmí, Viète alebo 

Descartes. Materiál je určený predovšetkým pre prácu so študentmi gymnázií rôznych 

ročníkov, ale  myslíme si, že niektoré časti by mohli zvládnuť aj žiaci základnej školy, najmä 

deviataci.  

Našim cieľom je umožniť študentom aspoň nahliadnuť a „pochopiť ako matematické 

myšlienky prepojené a nadviazané na seba vytvárajú súvislý obal“ (Katz 2004a). 

Podstata prípravy spočívala vo vymedzení základných bodov, podľa ktorých bude 

materiál tvorený. Na základe vypracovanej histórie algebry a skúseností so žiakmi po 

odprezentovaní časti histórie sme vymedzili 3 základné body, podľa ktorých bude materiál 

tvorený.  

V prvom rade si uvedomujeme rozmach a vplyv geometrie na matematiku. Preto 

rozlišujeme najskôr algebru geometrickú a schopnosť algebrické riešenie vnímať z pohľadu 

geometrie, geometrických riešení, dôkazov a možnosti vyjadrenia súčasným algebrickým 

prepisom. Geometrické riešenia sa spájajú s matematikou Euklida, babylonskou matematikou, 



ale sú aj neodmysliteľnou súčasťou Al-Chwárizmího algebry a taktiež Descartesových 

konštrukcií.  

Takýto spôsob uvedenia histórie algebry v učive o kvadratických rovniciach je aj 

v súlade s Piagetovými štádiami mentálneho vývoja. Nedokážeme presne určiť, či dieťa 

dosiahlo v danom veku (okolo 16 roku života) štádium formálnych operácií. Podľa štúdií 

(Kuhn, Langer, Kohlberg a Haan, 1977) mnohí ľudia nedokážu v dospelosti myslieť na úrovni 

4. štádia formálnych operácii. Pre mnohých ostáva veľmi dôležité prepájanie logických 

a systematických manipulácií so symbolmi s konkrétnou situáciou. Z vlastných skúseností 

vieme, že vizuálne presvedčenie je pre žiaka dostatočným odôvodnením platnosti predloženej 

matematickej situácie. Konkrétne pre kvadratické rovnice považujeme geometrické 

prepojenie za ideálne. Nedosiahnutie štádia formálnych operácií a nadväzujúce možné 

prekážky súvisiace s nepochopením abstraktných riešení, spôsobuje problémy, ktoré 

dokážeme prepojením s geometrickými riešeniami, dôkazmi odstrániť alebo aspoň redukovať.  

Ostatné dva prístupy k vytvoreniu materiálu sme zvolili čisto algebrické. Al-

Chwárizmího riešenia a postupy možno prepisovať súčasnou symbolikou a pritom odvodiť 

vzorec pre riešenie kvadratickej rovnice súčasným symbolickým zápisom, tak ako aj 

v predchádzajúcom prístupe – geometrickom.  

Na druhej strane tak z vlastnej skúsenosti, ako aj po uskutočnení prieskumu medzi 

žiakmi vieme, že žiakov zaujíma história symboliky a prepis rôznorodých zápisov súčasnou 

symbolikou. Pozorovaných žiakov z druhej skupiny sme jednoznačne zaujali príkladmi 

rôznorodých možností zápisov výrazov, rovníc a odmocnín. Mnohí vidia v prepisovaní 

rôznorodej symboliky hru, šifrovanie, ktoré je jednoduché odhaliť pokiaľ predložíme presné 

pravidlá, podľa ktorých je možný prepis.  

 

4.1 Možnosti aplikácie jednotlivých aktivít využívajúcich históriu 
matematiky 

Vymedzením troch hlavných bodov pre žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania: 

- Geometrická algebra 

- Symbolická algebra 

- Rôznorodá symbolika, 

sme určili zameranie pre sadu aktivít, ktoré môžu učitelia využiť pri vyučovaní. Pri 

geometrickom prístupe k riešeniu problémov ako reprezentatívny príklad uviedli Euklidovu 

úlohu, ktorá algebrickým prepisom vedie k riešeniu kvadratickej rovnice. Grécka matematika 



je do 5. storočia charakteristická dominanciou geometrie. Ovplyvnila aj mnohé práce 

matematikov v neskoršom období. V prílohe uvádzame túto úlohu spolu s riešením. Závisí od 

učiteľa, či žiakom zadá úlohu ako samostatnú prácu, len so základnými pokynmi a otázkami. 

  Riešiť kvadratickú rovnicu je možné aj pomocou babylonskej metódy, pričom 

podstata prepojenia algebrického vyjadrenia a geometrie ostáva rovnaká, len je vsadená do 

iného typu problému, ktorý v celkovom dôsledku vedie k tej istej kvadratickej rovnici 

a k odvodeniu všeobecného vzorca pre jej riešenie. U Al-Chwárizmího uvádzame aj ďalšie 

dva typy kvadratických rovníc, ktorých rovnosť a riešenie je možné geometricky dokázať. 

Descartes predstavuje odlišný typ geometrie. Jeho postupy zodpovedajú 

geometrickým konštrukciám koreňa rovníc. V podstate ide o tie isté tri typy kvadratických 

rovníc aké vymedzil Al-Chwárizmí, len sú zasadené do iného kontextu. Descartesov postup je 

možné geometricky znázorniť, ale na algebrické riešenie je nutná znalosť Pytagorovej vety. 

Nie je nutné, aby učiteľ aktivitu prezentoval vo všeobecnosti, s neznámymi koeficientami. 

Odporúčame zvoliť konkrétne rovnice, ktoré si so žiakmi dokážu upraviť na predpísaný tvar 

a následne riešiť.  

Aktivity, ktoré uvádzame v druhej časti materiálu zodpovedajú úlohám, ktoré sme 

použili v dotazníkoch. Presne vymedzené pravidlá a úlohy, ktoré majú žiaci riešiť. 

Podrobnejšie odpovede na konkrétne ukážky je možné naštudovať vo štvrtej kapitole 

predloženej dizertačnej práce. Podstatou je prepis čisto slovného algebraického zápisu Al-

Chwárizmího  a Viètovho symbolického zápisu súčasnou symbolikou. Odporúčame so žiakmi 

o týchto aktivitách a v nich uvedených postupoch diskutovať. Je potrebné, aby učiteľ 

problematiku riešiacu v daných úlohách podrobnejšie poznal. 

Poslednou aktivitou, ktorú sme navrhli, je prepis rôznych možností zápisu na základe 

preštudovanej histórie súčasnou symbolikou. Aj jednoduché prepísanie jednej rovnice 

z rôzneho obdobia vývinu symboliky vyžaduje presné znenie pravidiel, podľa ktorých 

dokážeme či už teda nejaký výraz, rovnicu, alebo celý problém prepísať. Vybrali sme 

zaujímavé rovnice z indickej matematiky, zo Chuquetovej symboliky a iné zaujímavé zápisy. 

Každá časť obsahuje stručný úvod a pravidlá symboliky. Jednotlivé aktivity uvádzame ako 

súvislý text. Učiteľ má tak viacero možností jeho využitia. Prvou je tá, že sám podá výklad 

o rôznorodej symbolike a uvedie konkrétne príklady rôznych zápisov. Druhá možnosť je tá, 

že jednotlivé aktivity rozdelí žiakom. Každý si pripraví svoju časť a môže ju prezentovať 

ostatným žiakom v triede. Treťou možnosťou je vynechať algebrické prepisy, nechať len 

pokyny a zadania, a nechať žiakov individuálne riešiť každú aktivitu.  



Sme presvedčení o tom, že uvedené aktivity majú motivačnú funkciu, zamestnávajú 

celú triedu alebo vybranú skupinu žiakov a adekvátne odôvodňujú v prípade geometrickej 

algebry platnosť kvadratickej formuly. 

5 Zhrnutie cieľov a ďalšie možnosti využitia histórie 

V predloženej dizertačnej práci sa podarilo prepracovaním jednotlivých kapitol 

a vytvorením materiálu pre učiteľov a žiakov, splniť ciele formulované v úvodnej kapitole. 

V práci sme: 

- analyzovali históriu algebry 

- analyzovali učebnice matematiky sekundárneho vzdelávania  

a prepracovaním jednotlivých analýz a uskutočnením experimentu so žiakmi gymnázií, sme 

splnili aj ďalší z cieľov: 

- vytvoriť materiál pre učiteľov a žiakov sekundárneho vzdelávania. 

Získaním pozitívnych postojov sme dospeli k záveru, že využívať históriu matematiky 

je možné aj na slovenských školách. Pre všestrannejšie využitie histórie je však potrebné 

históriu matematiky prepracovať nielen pre oblasť algebry, ale aj ďalšie oblasti matematiky. 

Žiaci v dotazníkoch a aj počas diskusie navrhovali, aby bolo možné začlenenie histórie aj 

medzi geometriu, goniometriu, predovšetkým goniometrické funkcie a  funkcie všeobecne.  

Materiál vytvorený pre túto prácu sme odporučili predovšetkým žiakom vyššieho 

sekundárneho vzdelávania, ktorí absolvovali učivo o kvadratických rovniciach. Prácu je však 

možné rozšíriť aj na základné školy, kde sa žiaci prvýkrát stretávajú so symbolikou 

a základmi algebry.  

Pri zmene prístupu učiteľov k takému využitiu, aké uvádzame a k využitiu histórie vo 

všeobecnosti, je možné využívať históriu nielen ako vhodný motivačný prostriedok, ale aj ako 

nástroj, pomocou ktorého budú môcť učitelia definovať epistemologické prekážky a možnosti 

ich odstránenia alebo zredukovania pomocou histórie.  
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Summary 

The dissertation is devoted of history of algebra and theories that support the using and  

suitable integration of history in the teaching process. We focused on the diverse symbolism 

of the phylogeny of algebra and the ways of solving various problems, particularly solving 

quadratic equations. We analyze current and older mathematics textbooks used in Slovakia. 

We are dealing with relationship ontogeny and phylogeny within the State curriculum where 

does not exist parallel links.   

We are exploring students' reactions to the possibility of using history in mathematics 

education, we are exploring their prior experiences in the history of mathematics. 

Consequently, we suggest activities for teachers and students. 

 


