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Lenka Kapustová 

 

 

Úvod 

Predkladaná dizertačná práca sa venuje epistemologickým prekážkam spojeným 

s prijímaním pojmu záporného čísla tak, ako ich môžeme nájsť v histórii matematiky 

a zároveň sa s nimi môžeme stretnúť vo vyučovaní a pri analýze žiackych riešení úloh so 

zápornými číslami. 

Vyučovanie záporných čísel sa môže z pohľadu učiteľa zdať jedným z najľahších 

tematických celkov. Žiaci už predsa vedia sčítať a odčítať prirodzené čísla, dobre poznajú 

násobilku a vedia už aj deliť. Stačí im ukázať niekoľko pravidiel a po dostatočnom precvičení 

budú vedieť bez problémov počítať so zápornými číslami. 

História matematiky nám však naznačuje, že ak chceme, aby žiaci koncept záporného 

čísla skutočne pochopili, tento proces nebude jednoduchý a krátky. Pre matematikov v histórii 

matematiky boli záporné čísla absurdné, falošné a fiktívne. Táto informácia nám prezrádza, že 

záporné čísla neboli pre týchto matematikov prirodzené a ich prijatie nebolo elementárne. 

V tejto práci chceme učiteľom ponúknuť prehľad histórie pojmu záporného čísla, 

ktorý môže slúžiť ako nástroj umožňujúci predvídať prekážky, s ktorými sa žiaci pri práci 

so zápornými číslami môžu stretnúť, a zároveň tieto prekážky pomenovať.  

Zadefinovali sme si nasledujúce ciele: 

Prvým cieľom dizertačnej práce je pomocou analýzy histórie pojmu záporného čísla určiť 

epistemologické prekážky, ktoré sa vyskytli v histórii a ukázať, akým spôsobom boli tieto 

prekážky prekonávané.  

Druhým cieľom je na základe experimentu zistiť, aké prekážky sa objavujú u žiakov pri 

riešení úloh so zápornými číslami. 

Tretím cieľom je porovnať historický vývoj záporných čísel so spôsobom ich zavádzania 

v škole a poukázať na podobnosti a rozdiely. 
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Štvrtým cieľom je vytvoriť sadu úloh a aktivít či už inšpirovaných históriou matematiky 

alebo priamo preberajúcich pôvodné historické zadania.  
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Prvá kapitola dizertačnej práce sa venuje rôznym problémom a skúsenostiam 

so zápornými číslami, ako ich uvádzajú učitelia a odborná literatúra. Obsah tejto kapitoly bol 

pre nás zároveň motiváciou, prečo sa venovať práve histórii záporných čísel. 

Druhá a tretia kapitola sa venuje umiestneniu záporných čísel v kurikule. Opisujeme, 

aké miesto mali záporné čísla v učebných osnovách pred reformou v roku 2007 a v Štátnom 

vzdelávacom programe po reforme. S tým úzko súvisí zavádzanie záporných čísel 

v učebniciach. V rámci tretej kapitoly sú opísané modely použité v dvoch učebniciach 6. 

ročníka, ktoré boli používané pred reformou a v aktuálnych učebniciach matematiky pre 5. až 

8. ročník. 
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Štvrtá kapitola približuje pojem epistemologickej prekážky. Tieto prekážky sú úzko 

spojené s budovaním nových poznatkov a s ich zaradením do už existujúcej štruktúry 

vedomostí. Epistemologické prekážky môžeme nájsť v histórii poznávaného pojmu. Zároveň 

v tejto kapitole približujeme teóriu opisujúcu vzťah medzi fylogenézou (historický vývoj) 

a ontogenézou (vývoj jedinca) matematického myslenia. 

Problémy so zápornými číslami motivujú didaktikov k tvorbe rôznorodých modelov 

záporných čísel, pedagogických softvérov a java-apletov, ktorých prehľad je v piatej kapitole. 

Spomíname tu aj autorov, ktorí sa venujú histórii záporných čísel.  

V šiestej kapitole, ktorá tvorí nosnú časť práce, prinášame históriu pojmu záporného 

čísla, a využívame metódu analýzy historických textov venovaných rozvoju pojmu záporného 

čísla. Začíname objasnením pozície záporného čísla v gréckej matematike, v starovekej Číne, 

v Indii a v arabskej matematike. Ďalej sa venujeme histórii záporného čísla v Európe od 

Leonarda Pisánskeho po Leonarda Eulera. Ako podklad nám slúžili pôvodné práce 

matematikov, kde sme sledovali ako v nich autori pracujú so zápornými číslami. Tieto texty 

navzájom porovnávame a sledujeme problémy, pokroky a zmeny, ktoré súvisia so zápornými 

číslami. Na túto kapitolu priamo nadväzuje analýza histórie záporného čísla v siedmej 

kapitole, kde pomenovávame prekážky spojené so záporným číslom, s ktorými sa stretávali 

matematici v histórii matematiky.  

V posledných častiach dizertačnej práce sa venujeme priamo žiakom a študentom. 

Ôsmu kapitolu tvorí priblíženie jednotlivých položiek dotazníka a vysvetlenie, prečo sme ich 

vybrali. V ďalšej časti tejto kapitoly prinášame vyhodnotenie dotazníka, kde sa zameriavame 

hlavne na chyby, ktoré sa vyskytli pri riešení úloh so zápornými číslami. 

Spojením poznatkov z histórie matematiky a informácií, ktoré sme získali vďaka 

dotazníku, sme pomenovali problémy a epistemologické prekážky, s ktorými sa žiaci môžu 

stretnúť pri prijímaní pojmu záporného čísla. 

História matematiky môže byť inšpiráciou pre učiteľov základných aj stredných škôl. 

V poslednej, jedenástej kapitole, sú uvedené štyri aktivity inšpirované históriou matematiky. 

Tieto aktivity môžu učitelia použiť na vyučovaní. Medzi nimi uvádzame aj aktivitu Čínske 

číslice, ktorú sme vyskúšali v dvoch triedach 6. ročníka základnej školy a sledovali sme 

reakcie žiakov, ktorí ešte so zápornými číslami nepracovali. 
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1 Problematika vyučovania záporných čísel 
 
 Problémy žiakov so zápornými číslami potvrdzujú skúsenosti učiteľov, s ktorými sme 

sa rozprávali: 

U1: „Učila som externých maturantov na gymnáziu. Dospelých ľudí. Po zadaní úlohy, kde 

bolo    na začiatku zadania sa ma študent opýtal, či som sa nepomýlila, lebo pred    

nemám žiadne číslo.“ 

U2: „So žiačkou na doučovaní sme riešili úlohu, kde sa objavilo –x pod odmocninou (   ) 

a ona pohotovo namietala, že pod odmocninou –x nemôže byť)!“  

U3: „Pri úlohe         žiačka, ktorú som doučovala, tvrdila, že výsledkom je 0. Keď som 

namietala, odpovedala, že pani učiteľka to tak povedala.“  

Otázku spojenú so zápornými číslami mal aj študent posledného ročníka vysokej školy 

v odbore geografia: „Dodnes som nepochopil a nikto mi nevysvetlil, prečo je záporné (číslo) 

krát záporné kladné.“ 

Tieto skúsenosti sú len nepatrnou ukážkou toho, kam môže viesť formálne učenie sa pravidiel 

a poučiek v prípade záporných čísel. Ďalšou skúsenosťou je, že v úlohe            , 

ktorú mali žiaci vyriešiť a vysvetliť postup svojho riešenia, sa opakoval výsledok + 20 a žiaci 

ho zdôvodnili „pravidlom“, že – a – je +. Pravidlo si síce pamätali, ale len formálne a 

aplikovali ho na sčítanie dvoch záporných čísel. 

Problémy, ktoré majú ľudia so zápornými číslami, pomenúva Leo Rogers na základe 

informácií z histórie matematiky: rozdiel medzi operáciou odčítania a objektom (záporným 

číslom), nakoľko sa pre obidve používa rovnaké znamienko, jazyk používajúci „mínus mínus 

3“ v protiklade s „odobrať záporné 3“, separácia fyzického modelu alebo analógie (či už ide 

o zisk/stratu, stúpanie/klesanie teploty alebo rotáciu/smer v rovine) od pravidiel operácií so 

subjektmi. [7]1  

Problematike vyučovania záporných čísel sa venuje aj prof. Hejný a hľadá odpovede na 

otázku: Aké sú príčiny nízkeho porozumenia záporným číslam žiakmi? Pri hľadaní odpovede 

na túto otázku Hejný poukazuje na štyri oblasti: zriedkavý výskyt záporných čísel v reálnom 

svete, unáhlené zavádzanie záporných čísel vo vyučovaní, spôsob výučby záporných čísel 

zameraný na nácvik pravidiel, faktická nepotrebnosť záporných čísel. (Hejný 2004b, s. 331) 

Problematike vyučovania záporných čísel sa venuje aj Hans Freudenthal v práci 

Didactical Phenomenology of Mathematical Structures, v ktorej sa v 15. kapitole venuje 
                                                 
1 Internetové zdroje citujeme používaním číselných odkazov. 
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didakticko-fenomenologickú analýzu pojmu záporného čísla. Freudental upozorňuje na to, že 

je často didakticky prehliadané, že pri zavádzaní záporných čísel nestačí konštatovanie ich 

existencie. Záporné čísla sa stávajú funkčnými ich využitím vo výpočtoch, ktoré sa riadia 

určitými pravidlami. Tieto pravidlá sú jednoznačne určené ako rozšírenie niektorých pravidiel 

týkajúcich sa kladných čísel. Záporné čísla sa podľa Freudenthala nemohli stať naozaj 

dôležitými dovtedy, kým sa neukázalo, že sú nenahraditeľné pre trvalosť výrazov, rovníc a 

vzorcov v analytickej geometrii. (Freudenthal 1983, s. 436) 

Georges Glaeser vo svojej práci Epistémologie des nombres relatifs uvádza nasledujúce 

prekážky spojené so zápornými číslami: nemožnosť manipulovať s izolovaným záporným 

množstvom, 

ťažkosti pri dávaní zmyslu takémuto  množstvu, 

 ťažkosti pri zjednocovaní číselnej osi, 

 dvojznačnosť dvoch núl (absolútna a relatívna), 

 stagnácia vo fáze konkrétnych (ako protiklad k formálnym) operácií,  

 túžba po zjednotení modelu (pre násobenie ako aj pre sčítanie). (Gleaser 1981, s. 307)  

Prvé dve prekážky komentuje vo svojej Teórii didaktických situácií Brousseau (Theory of 

didactical situations in mathematics  didacti ue des mathémati ues, 1970-1990). Hovorí, že 

táto formulácia poukazuje na to, čo chýba v histórii matematiky u matematikov ako je 

Diofantos alebo Stevin. Týmto spôsobom sa podľa Brousseaua rozpoznal kúsok vedomostí 

alebo možností, ktoré chýbali v 15. storočí a ktoré bránili získaniu „dobrého“ riešenia alebo 

primeranej formulácie. Gleaserova formulácia však podľa neho zakrýva potrebu pochopenia 

toho, ako vzniká problém, ktorý by vyžadoval manipuláciu s izolovaným záporným 

množstvom. Podľa Brousseaua štúdium oblastí platnosti a stálosti použitia izolovaných 

záporných veľkostí môže viesť k nahradeniu tejto prekážky staršou, dôležitejšou prekážkou: 

„čísla musia byť mierami niečoho“. Potom nikto nemôže používať záporné izolovane bez 

rizika, že zabudne, čo merajú. A my viac nemôžeme považovať Z za homogénnu množinu, 

pretože to nemôže byť množina mier. (Brousseau a kol.1997, s. 94 - 96 ) 

Problémy, ktoré so zápornými číslami majú nielen žiaci základných škôl, ale aj vyšších 

ročníkov stredných škôl, motivujú k rôznym výskumom týkajúcim sa záporného čísla. 

Rôznym významom znamienka mínus a rozvoju zmyslu pre rozlišovanie týchto významov 

u žiakov sa venuje Lisa L. Lamb v článku Developing Symbol Sense for the Minus Sign a 

High School Students’ Conceptions of the Minus Sign. Pochopeniu záporných čísel cez 

metaforické uvažovanie sa venuje Cecilia Kilhamn v článku Making sense of negative 
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numbers through metaphorical reasoning. Vo svojom výskume sa venuje skúmaniu 

pojmových metafor a metaforickej argumentácie v súvislosti so zápornými číslami. 

Problémy so zápornými číslami inšpirovali učiteľov a vedeckých pracovníkov na 

Slovensku aj v zahraničí k tvorbe rôznych aktivít, hier, apletov, internetových stránok 

a pedagogického softvérov, ktorých cieľom je pomôcť žiakom v prekonávaní týchto 

problémov. Zároveň vzniklo vícero modelov záporných čísel, medzi ktoré patria napríklad 

Farebné čísla, Panáčik na číselnej osi a Tajná chodba. 

Využitie histórie záporných čísel vo vyučovaní 

Zo slovenských autorov sa metódou genetickej paralely zaoberá Hejný v Teórii 

vyučovania matematiky 2 okrem iného nájdeme prehľad historického vývoja záporných čísel 

a paradoxy, ktoré riešili matematici v minulosti. a v publikácii Dvacet pět kapitol z didaktiky 

matematiky (Hejný 1989, s. 83-85, Hejný 2004, s. 329)  

V posledných rokoch sa vo vzdelávacích kruhoch vytvorili študijné skupiny zaoberajúce 

sa históriou matematiky. Spomenieme dve z nich. Prvou je Group on the Relations between 

History and Pedagogy  of Mathematics (HPM), ktorá organizuje pravidelné stretnutia pod 

záštitou International Commision on Mathematical Instruction (ICMI). Druhou skupinou je 

Épistemologie et Histoire des Mathémati ues vo Francúzsku. (Furinghetti a Radford 2008, 

s. 631-632)  

Americký historik matematiky Victor Katz - zostavil kompaktný disk (CD) s názvom 

Historical Modules for the Teaching and Learning of Mathematics (Katz, 2008) s cieľom 

ukázať učiteľom ako možno využívať materiál z histórie matematiky vo vyučovaní viacerých 

tém. CD so spomínaným názvom obsahuje 11 modulov pracujúcich s historickými 

myšlienkami priamo využiteľnými vo vyučovaní. Jeden z modulov sa zaoberá zápornými 

číslami. Aurora Gallardo v článku Historical Epistemological Analysis in Mathematical 

Education: Negative Numbers And The Nothingness (Gallardo, 2008) opisuje výskum, ktorý 

robila na základe epistemologickej a historickej perspektívy s cieľom analyzovať rozšírenie 

oboru prirodzených čísel na celé čísla u žiakov prechádzajúcich z aritmetiky k algebre a pri 

riešení slovných úloh. V rámci toho vyberá  tri nájdené kľúčové texty v histórii záporných 

čísel a nuly: čínsku Matematiku v deviatich kapitolách z 1. storočia n.l., francúzsky text Le 

Triparty en la Science des Nombres od Nicolasa Chuqueta z 15. storočia a britský text A 

Treatise on Algebra od George Peacocka z 19. storočí. Andrew Thomas Henley v  práci The 

history of negative numbers (Henley, 1999) podrobne analyzuje historický vývoj záporných 

čísel. 
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2 Epistemologické překážky a vzťah medzi fylogenézou a ontogenézou 

matematického myslenia 

Prekážky epistemologického pôvodu sa vzťahujú na samotný proces nadobúdania 

vedomostí. Sú to prekážky, ktorým sa nemôžeme a ani by sme sa nemali vyhnúť, pretože 

majú základnú formatívnu funkciu pre danú vedomosť. Práve takéto prekážky môžeme nájsť 

v histórii daného pojmu. (Brousseau a kol.1997 s. 82-83) História matematiky môže byť 

užitočným zdrojom pre pochopenie procesov formovania matematického myslenia a na 

skúmanie spôsobu, akým toto pochopenie procesov je použiteľné pri návrhu aktivity v triede. 

Jean Piaget (1896 - 1980) a Rolando Garcia (1919) v spoločnej práci Psychogenesis and the 

history of science (1989) predkladajú koncept genetického vývoja (genetic development) 

kognitívnych funkcií. Podľa Piageta nie je nutné zveličovať paralelu medzi históriou 

a individuálnym vývojom, ale v hrubých obrysoch sú vývojové stupne,  ktoré sú v oboch 

rovnaké. Piaget a Garcia teda medzi fylogenézou a ontogenézou nenachádzajú prísnu 

paralelu, ale mechanizmus prechádzania z jednej historickej periódy do druhej, čo je 

analogické s prechádzaním z jedného psychogenetického stupňa do ďalšieho. Otázkou 

rekapitulácie sa vo svojich prácach zaoberal aj Lev Semjonovič Vygotskij (1896 – 1934). 

Vygotsky nehľadal nemenné mechanizmy získavania poznania, ale skúmal rozvoj myslenia 

detí ako výsledok dvoch línií alebo procesov vývoja: na jednej strane biologického alebo 

prírodného, na druhej strane historického alebo kultúrneho. Základný rozdiel medzi jeho 

prístupom a prístupom Piageta je v chápaní epistemologickej úlohy kultúry. Vygotsky píše, že 

oba spomínané procesy mentálneho vývoja, ktoré možno nájsť v izolovanej forme 

vo fylogenéze, sú reprezentované (ale nie opakujúce sa) vo vývoji dieťaťa. Preto hovorí 

o analógii týchto dvoch procesov, nie o ich paralele. (Radford 2002, s. 626 - 634; Furinghetti, 

F. & Radford, L. 2002, s. 633 -637; Furinghetti, F. & Radford, L. 2008, s. 143 - 147) V 

dizertačnej práci vychádzame z myšlienok Brousseau, Piageta, Vygotského a Hejného. 

V histórii matematiky hľadáme epistemologické prekážky a spôsoby, akými sa matematici 

pokúšali tieto prekážky prekonať. Etapy vývoja pojmu záporného čísla v histórii nám môžu 

pomôcť predvídať, akými etapami prechádzajú žiaci pri prijímaní pojmu záporného čísla. 

3 Epistemologické prekážky žiakov 

Pomocou histórie matematiky sme zisťovali, aké problémy a prekážky sa vyskytli 

v historickom vývoji pojmu záporného čísla. Zároveň sme sa pomocou dotazníka snažili 

zistiť, aké problémy súvisiace so zápornými číslami majú súčasní žiaci a aké chyby sa 
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najčastejšie vyskytujú v ich riešeniach. Výsledkom je pomenovanie prekážok, s ktorými sa 

môžeme stretnúť počas vyučovania matematiky:  

Existujú vôbec záporné čísla? 

Číslo menšie ako nič. 

Samostatne stojace záporné číslo (záporné číslo nie je iba operátor). 

Ako interpretovať záporné korene rovníc? 

Odčítanie záporného čísla (mínus pred zátvorkou). 

„Znamienkové“ pravidlo  mínus x mínus = plus. 

Arnauldov paradox 

Zaroven sme vytvorili 4 aktivity spolu pracovnými listami, ktoré vznikli spracovaním histórie 

matematiky. Každú prekážku stručne priblížime a navrhneme, kde je vhodné spomínané 

aktivity použiť.  

Existujú vôbec záporné čísla? 

Kladné číslo je pre nás oveľa prirodzenejšie ako to záporné. Aj keď s ním pracujeme 

ako s niečím abstraktným, vieme si kedykoľvek predstaviť počet nejakých konkrétnych vecí, 

či dĺžku, a tak sa vrátiť ku konkrétnym objektom, ku ktorým toto číslo priradíme. Predstaviť 

si však záporné číslo už také jednoduché nie je. Aj preto si pomáhame kladnými číslami, ktoré 

tak dobre poznáme. V reálnom svete sa so zápornými číslami stretávame len veľmi zriedka 

a aj vtedy ich vieme pretransformovať do reči kladných čísel. Otázkou je, ako môžeme 

žiakom pomôcť uveriť, že záporné čísla naozaj existujú. Matematici v histórii matematiky si 

často pomáhali dlhom.  

História nám naznačuje, že záporné čísla je možné prijať pomerne skoro, ale zároveň 

to môže predstavovať dlhotrvajúci problém. V starovekej Číne vidíme záporné čísla ako 

samostatné objekty s vlastným menom. Aj keď sa v Európe stretávame s odmietaním 

záporných čísel dlhé storočia., neznamená to, že máme žiakom ich existenciu zatajovať až do 

ôsmeho ročníka, v ktorom sú záporné čísla zaradené podľa súčasného kurikula. Práve naopak, 

toto zaradenie v rámci kurikula nám umožňuje pracovať na budovaní tohto pojmu dlhší čas. 

Na základe toho, že starovekí Číňania bez problémov pracovali s čiernymi a červenými 

paličkami a na základe toho, že súčasné učebnice ponúkajú propedeutiku záporných čísel vo 

forme práce s farebnými číslami navrhujeme aktivitu: Čínske číslice v triede ako 

propedeutiku záporných čísel a zároveň ako model pri zavádzaní záporných čísel. Túto 

aktivitu sme robili so žiakmi šiesteho ročníka a mala pozitívnu spätnú väzbu. Predstava, že 

záporné číslo je opačné ku kladnému číslu sa po prvýkrát objavila u Girarda v 17. storočí 
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a úzko súvisí s číselnou osou. Uvádza tiež vysvetlenie: „Záporné riešenie je vysvetlené 

v geometrii cúvaním; mínus smerom dozadu, zatiaľ čo plus smerom dopredu.“  Túto 

predstavu je tiež možné u žiakov budovať postupne a využiť na to model prof. Hejného - 

Panáčik na číselnej osi. Pomocou tohto modelu môžu žiaci sami objaviť časť číselnej osi, 

ktorá je naľavo od nuly. Tento model je vhodný aj preto, že žiaci najprv pracujú so záporným 

číslom ako s operátorom, ale po tom, ako objavia, že sa dá ísť od nuly naľavo, zistia, že 

záporné čísla (alebo v ich reči čísla so znamienkom) neurčujú len to, akým smerom sa majú 

pohybovať, ale že podobne ako kladné čísla majú svoje miesto na číselnej osi. Tak môžu 

prekonať etapu, keď je záporné číslo len operátor a prijať nový poznatok, že záporné číslo je 

samostatne stojaci objekt. 

Číslo menšie ako nič. 

Žiaci už poznajú kladné čísla a poznajú nulu. Vedia, že ak majú 2 jabĺčka a zjedia ich, 

nezostane im nič. A zrazu sa má do tejto dobre známej schémy zaradiť číslo, ktoré je menšie 

ako nula a nastupuje otázka: „Ak je nula nič, ako môže byť niečo menšie ako nič?“ Ak 

chceme odpovedať na túto otázku, nemáme síce toľko možností, z ktorých by sme mohli 

vybrať izolované modely ako pri kladných číslach, ale história nám predsa nejaký prináša: 

Odpoveď na túto otázku ponúka v 18. storočí L. Euler, keď píše: 

„Ak záporné čísla môžu byť chápané ako dlhy, pretože kladné čísla 

reprezentujú reálne vlastníctvo, môžeme povedať, že záporné čísla sú menej 

ako nič. A tak, ak nemá nejaký človek nič na svete a k tomu dĺži 50 korún, je 

isté, že má 50 korún menej ako nič; pretože ak mu niekto daruje 50 korún na 

zaplatenie dlhu, bol by stále v bode „nič“, aj keď reálne by bol bohatší ako 

predtým.“  

Túto otázku si môžu žiaci klásť aj vtedy, ak majú už spomenutú skúsenosť z prvého stupňa 

základnej školy, že pri odčítaní väčšieho čísla od menšieho je výsledkom nula, a teda nič. 

Preto je dôležité vyhnúť takémuto tvrdeniu. 

Samostatne stojace záporné číslo (záporné číslo nie je iba operátor) 

Na niekoľkých miestach v histórii matematiky sa stretávame s tým, že matematici síce 

pracovali so zápornými číslami, ale vyhýbali sa zápornému číslu stojacemu osobitne. Záporné 

číslo bolo pre nich iba operátorom. Ako sme už spomínali vyššie, zatiaľ čo v starovekej Číne 

majú záporné čísla svoju (čiernu) farbu, dnešná symbolika má rovnaké označenie pre záporné 

číslo aj pre operáciu odčítania. Znamienko – pre odčítanie aj pre záporné číslo sa začína 

používať až v 15. storočí. Z toho môžeme usúdiť, že pre žiakov bude znamienko – skôr 
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akceptovateľné ako operátor, než ako samostatne stojace číslo. Potvrdzujú to aj skúsenosti 

učiteľov, keď ich žiaci opravili, že na začiatku úlohy            nemôže byť „mínusové“ 

číslo. V súvislosti so záporným číslom stojacim osobitne sa stretávame aj s tým, že žiaci majú 

problém so zadaním úlohy            do kalkulačky. M. Stifel (16. storočie) sa vyhol 

samostatne stojacemu zápornému číslu tak, že na zápis záporného čísla využíval dvojčlen. 

Uvedenú úlohu by zapísal takto: 
   
   
   

 

Žiakom v škole by sme mohli pomôcť prepísaním danej úlohy s nulou na začiatku:     

    

Aktivitu Michael Stifel - hra na kalkulačke, ktorou je možné nadviazať na konkrétnu úlohu 

uvedenú v učebnici pre 8. ročník.  

Ak by si žiaci pomáhali nulou, po nejakom čase u nich môže dôjsť k zdvihu a prekonaniu 

spomínaného problému. 

Ďalším modelom vhodným na prekonanie tejto prekážky je práca s farebnými číslami alebo s 

čiernymi a červenými čínskymi paličkami, úloha sa dá prepísať ako 2 čierne + 5 červených = 

3 červené 

I I 

I I I I I 

V kontexte modelu Panáčik na číselnej osi je -2 adresa / bod na číselnej osi, odkiaľ sa panáčik 

začína hýbať. 

Matematici v histórii záporných čísel nemali k dispozícii teplomer, ktorý je v tomto 

prípade vhodným modelom, nakoľko môžeme úlohu interpretovať nasledovne: Ráno teplomer 

ukazoval -2°C. Do dvanástej sa oteplilo o 5°C. Koľko stupňov ukazoval teplomer o dvanástej? 

V tomto prípade je záporné číslo adresou. 

Ako interpretovať záporné korene rovníc? 

Napriek tomu, že mnohí matematici poznali pravidlá počítania so zápornými číslami 

a využívali ich počas počítania rovníc, neprijímali ich ako korene rovníc. Zatiaľ čo Diofantos 

(3. storočie) označuje rovnicu, ktorá viedla k zápornému riešeniu ako absurdnú a nahradí ju 

inou a al-Chwárizmí (9. storočie) volí koeficienty tak, aby sa vyhol záporným koreňom 

rovníc, Pissanský (13. storočie) v kontexte úlohy hovorí, že úloha ma riešenie len vtedy, ak 

jeden z mužov, ktorí v úlohe vystupujú, má dlh. Ešte matematici 16. storočia s tým mali 
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problém. Aj keď Cardano a Descartes, záporné korene rovníc akceptujú, Cardano ich nazýva 

fiktívnymi a Descartes falošnými. 

Zo zápornými koreňmi rovníc sa môžu stretnúť študenti v prvom ročníku strednej 

školy pri kvadratických rovniciach. Tu prichádza príležitosť diskutovať so študentmi 

o koreňoch rovníc. Zamýšľajú sa vôbec nad tým, že korene rovníc môžu nejakým spôsobom 

interpretovať? Na to navrhujeme využiť aktivitu Diofantos. 

Môžeme študentom ukázať, že existujú aj rovnice vyšších rádov a medzi koeficientmi 

rovníc a ich koreňmi sú určité vzťahy, s ktorými pracuje Descartes. Na to slúži aktivita René 

Descartes. 

V histórii bolo najprijateľnejšou interpretáciou záporných koreňov rovníc to, že niekto 

mal dlh.  

Odčítanie záporného čísla (mínus pred zátvorkou)  

 Odčítanie záporného čísla 

Žiaci a študenti sa nemýlia len v násobení a delení dvoch záporných čísel, ale aj v ich 

odčítaní:  

 

 
 

Euler vysvetľuje odčítanie záporného čísla                : „A tak, ak nemá nejaký 

človek nič na svete a k tomu dlží 50 korún, je isté, že má 50 korún menej ako nič; pretože, ak 
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Koľko percent žiakov sa pomýlilo v danej úlohe 
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mu niekto daruje 50 korún na zaplatenie dlhu, bol by stále v bode „nič“, aj keď reálne by bol 

bohatší ako predtým.“ (Euler 1770, s. 16) 

Aj keď niektorí žiaci správne použijú vysvetlenie podobné Eulerovmu, nevedia správne 

rozhodnúť, čo majú ďalej, teraz už s kladným číslom, robiť. Riešením by mohlo byť 

„prepínanie“ medzi symbolikou a prácou s farebnými číslami a dnešnou symbolikou. 

 Číslo opačné k číslu v zátvorke  

Mínus pred zátvorkou je jav, ktorý je príčinou častých chýb žiakov objavujúcich sa pri úprave 

výrazov.  

Žiaci majú so záporným číslom spojené to, že je to číslo, pred ktorým je mínus. Postupne 

prijímajú aj to, že záporné číslo je číslo opačné ku kladnému číslu. Ak túto predstavu 

rozvíjame ďalej, znamienko – pred číslom 5 nám hovorí, že je to číslo opačné k číslu 5 a keď 

máme teda znamienko   pred zátvorkou, ide vlastne o číslo opačné k tomu, čo je v zátvorke. 

A tu už nemusí platiť, že ide o záporné číslo. –      je kladné. Ak však zátvorku s číslom 

nahradíme neznámou x, žiaci začínajú mať problém. Ten sa prejavuje napríklad v situácii, 

keď vyhlásia, že     neexistuje, pretože pod odmocninou nemôže byť záporné číslo.  

 

Žiaci nevidia, čo sa skrýva za x, ako to videli v zátvorke. Príčinou tejto úvahy môže byť to, že 

vidia znamienko mínus, a preto to musí byť záporné číslo. Ďalšou príčinou môže byť to, že je 

nám oveľa prirodzenejšie predstaviť si za x kladné číslo, ale to, že tam môže byť aj záporné, 

si uvedomíme až druhotne. Pre žiakov je záporné číslo číslom so znamienkom a v tomto 

prípade je x číslo, pred ktoré dali znamienko, preto to musí byť záporné číslo. 

 „Znamienkové“ pravidlo: mínus x mínus = plus 

Otázka, ako môže byť súčin dvoch záporných čísel číslo kladné, je jednou 

z najčastejších otázok týkajúcich sa záporných čísel. Poznatok, že mínus a mínus dáva plus, je 

u niektorých žiakov neskôr zdeformovaný a v žiackych riešeniach sa vyskytuje jeho aplikácia 

na úlohy, v ktorých sa dve záporné čísla sčítavajú. Príčinou prekážky môže byť vysoká miera 

abstrakcie v tomto pravidle. Aj keď ho v histórii matematiky nachádzame pomerne skoro, 

matematici toto pravidlo na jednej strane používajú, ale na druhej strane nachádzame ich 

snahu toto pravidlo objasniť. Prvé objasnenie zo 14. storočia vychádza z distributívneho 

zákona. Dardiho vysvetlenie vychádza z toho, že 8 krát 8 je 64. Preto (10 – 2) krát (10 – 2) by 
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malo viesť k 64. Násobte 10 x 10, to je 100, potom 10 krát –2, čo je –20 a opäť 10 krát –2 

alebo –20, čo vedie k 60. Posledný súčin je (–2).( –2), ale my musíme dospieť k 64, preto to 

nevyhnutne musí byť 4.  

 
Schéma Maestra Darda k vysvetleniu 

"znamienkoveho" pravidla in (Heeffer 2010, s. 528) 

 

Vysvetlenie pravidla podľa Dardiho je pochopiteľné pre žiakov, ktorí majú skúsenosť, že 

určité pravidlá fungujú vo svete kladných čísel, veria platnosti distributívneho zákona, a teda 

nemajú problém uveriť tomuto vysvetleniu. 

Euler tiež vysvetľuje toto pravidlo a využíva porovnanie násobenia záporného čísla kladným 

a záporného čísla záporným: – a krát + b dáva – ab a zároveň – a krát – b nemôže byť ten 

istý výsledok ako – a krát + b, ale musí to byť opačný výsledok, to znamená + ab. 

Problém spojený s formálnym poznatkom, ktorý sa neskôr deformuje, môže súvisieť s tým, že 

žiaci museli vo veľmi krátkom čase zvládnuť všetky pravidlá týkajúce sa počítania so 

zápornými číslami. Pred reformou sa všetky pravidlá učili v šiestom ročníku väčšinou bez 

predchádzajúcej propedeutiky pojmu. Po reforme sa otvoril priestor na dlhodobejšie 

budovanie a objavovanie pojmu záporného čísla, čo je v súlade s históriou tohto pojmu. Ak 

budú mať žiaci čas na to, aby získali skúsenosti so záporným číslom a jeho sčítaním 

a odčítaním, tento problém by sa u nich nemusel objaviť. 

Arnauldov paradox (17. storočie) 

Arnauld vyslovil nasledujúci paradox: 

Predpokladajme, že máme dve čísla, väčšie a menšie. Podiel väčšieho menším by mal byť 

zrejme väčší ako [podiel] menšieho väčším. Ale ak dosadíme 1 ako väčšie číslo a - 1 ako 

menšie, viedlo by to k 
 

  
  

  

 
, čo je proti pravidlám algebry. (Heeffer 2008, s. 2-3) 

Leibniz k vyriešeniu tohto problému pristupuje tak, že navrhuje riešiť túto úlohu symbolicky. 

Ako vyplynulo z experimentu, žiaci pri porovnávaní zlomkov 
 

  
   

  

 
 využívajú Leibnizov 

prístup a pomocou pravidiel si vypočítajú, že obidva zlomky sú rovné – 1, teda sa rovnajú.  
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Obrázok: Chyba pri porovnávaní zlomkov 

 

 
 

Hlavnou líniou tejto práce bolo sledovanie histórie záporných čísel a problémov 

dnešných žiakov, ktoré sa vyskytujú počas prijímania pojmu záporného čísla. Naším cieľom 

bolo pomenovať tieto prekážky a problémy pomocou analýzy histórie a analýzy žiackych 

chýb. Prostredníctvom štúdia pôvodných diel matematikov a analýzou chýb dotazníkov, ktoré 

vyplnilo 219 respondentov sa nám podarilo pomenovať 7 oblastí, ktoré môžu spôsobovať 

problém dnešným žiakom. História matematiky nás učí, že uveriť tomu, že záporné čísla 

existujú, vôbec nie je triviálne. Myslíme si, že práca s históriou matematiky na hodinách 

matematiky nie je stratou času, ale naopak, môže byť nielen dobrou motiváciou, ale aj 

zdrojom vzácnych informácií, ktoré nám pomôžu zmeniť kritický pohľad na žiaka a zároveň 

pochopiť jeho prípadné neúspechy. 

Úlohy a prístupy z histórie matematiky sa dajú uplatniť pri budovaní pojmu, ako aj pri jeho 

opakovaní v rámci iných tém, kde sa s ním žiaci a študenti môžu stretnúť. 
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SUMMARY 

 

 
The PhD thesis engages in research on the history of negative numbers in terms of 

their use in primary education. It presents an overview of the historical development of 

negative numbers together with examples of the passages of mathematical texts, which 

mention negative numbers, and it also presents concrete activities that can be used in 

education.  

 

It identifies the problems and obstacles that occurred in the history of mathematics and 

that may be associated with the problems pupils have with during the reception of the concept 

of negative numbers. These problems and obstacles may also be associated with mistakes 

occurring in solving of problems by pupils. The thesis emphasizes the contrast between the 

teaching of negative numbers in primary schools that takes place during few weeks, and the 

long and complicated process of acceptance of negative number in history. 

 


