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1

O konferen ii

Tradí ia
Prvá konferen ia slovenský h matematikov sa konala v roku 1969. Jej zakladate©mi boli Ladislav Berger a Jozef Morav£ík.

Usporiadatelia

•

Jednota slovenský h matematikov a fyzikov (JSMF), pobo£ka ilina,

•

Slovenská matemati ká spolo£nos´, sek ia JSMF,

•

Katedra aplikovanej matematiky ilinskej univerzity v iline,

•

Katedra stavebnej me haniky a aplikovanej matematiky ilinskej
univerzity v iline.

pe iká ia
Domá a konferen ia. Na konferen iu sú pozývaní hostia zo zahrani£ia.

asová periodi ita
Kaºdoro£ne kon om novembra.

Miesto konania
Jasná pod Chopkom

Ciele
V rám i

elej matemati kej komunity na Slovensku

•

sprostredkováva´ informá ie o nový h poznatko h v matematike,

•

napomáha´ rie²i´ problémy ºivota u£ite©ov matematiky,

•

zdokona©ova´ metodiku vyu£ovania matematiky,

•

plni´ aj spolo£enskú, komunika£nú a organizátorskú funk iu.
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Výbor Slovenskej matemati kej spolo£nosti
Predseda:
prof. RNDr. Martin KALINA, PhD.

Podpredseda pre vede kú sek iu:
prof. RNDr. Daniel EVOVI, DrS .

Podpredseda pre pedagogi kú sek iu:
do . RNDr. Du²an VEDA, CS .

Tajomník:
Ing. Róbert PIR, PhD.

Revízna komisia:
PaedDr. Lu ia RUMANOVÁ, PhD.

lenovia vede kej sek ie:
prof. RNDr. Pavol BRUNOVSKÝ, DrS .
prof. RNDr. Katarína CECHLÁROVÁ, DrS .
prof. RNDr. Roman NEDELA, DrS .
do . RNDr. Mariana MAROKOVÁ, CS .
do . RNDr. Peter FROLKOVI, PhD.
do . RNDr. Boºena DOROCIAKOVÁ, PhD.
do . Ing. Gabriel OKA, PhD.
do . RNDr. O©ga NÁNASIOVÁ, PhD.
RNDr. Ján BAKA, PhD.
Mgr. Barbora KAMRLOVÁ, PhD.
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lenovia pedagogi kej sek ie:
RNDr. Ladislav SPIIAK
RNDr. Hynek BACHRATÝ, PhD.
PaedDr. ubi a TÖRÖKOVÁ
do . PaedDr. So¬a ERETKOVÁ, PhD.
do . PaedDr. Katarína ILKOVÁ, PhD.
Mgr. Tatiana HIKOVÁ
RNDr. Jozef KORUPA
RNDr. Franti²ek KOSPER
do . RNDr. Iveta SCHOLTZOVÁ, PhD.
Mgr. Zdenko KUCHARIK
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Výbory konferen ie
Organiza£ný výbor:

Boºena Doro iaková
Mária Kúdel£íková
Mariana Mar£oková
Zuzana Sedlia£ková
Martin Záborský

Programový výbor:
Vede ká sek ia:

Pavel Brunovský
Katarína Ce hlárová
Martin Kalina
Mariana Mar£oková
Daniel ev£ovi£

Didakti ká sek ia:

Hynek Ba hratý
Franti²ek Kosper
Iveta S holtzová
Du²an veda

Editori zborníka:

Mariana Mar£oková
Mária Kúdel£íková

Adresa konferen ie:

•
•
•
•
•

www.konferen iajasna.sk
bozena.doro iakovafstroj.uniza.sk
zuzana.sedlia kovafstroj.uniza.sk
mariana.mar okovafstav.uniza.sk
maria.kudel ikovafstav.uniza.sk
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Pozvaní predná²ajú i:

• Katarína Ba hratá
ilinská univerzita v iline

• Pavol Bokes
Univerzita Komenského v Bratislave

• Jana Fraasová
Spojená ²kola Novohradská, Bratislava

• Franti²ek Kardo²
Université Bordeaux, Fran úzsko

• Stanislav Nagy
Univerzita Karlova v Prahe, R

• Jozef Pó s
Matemati ký ústav SAV, Ko²i e

• Jana Pó sová
Te hni ká univerzita v Ko²i ia h

Sú´aºe
Na konferen ii sú kaºdoro£ne vyhlásené výsledky dvo h
matemati ký h sú´aºí:

• Sú´aº  O enu akademika tefana S hwarza 
• Sú´aº  O enu Petra Pavla Barto²a 
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Predbeºný program 49. konferen ie slovenský h
matematikov
tvrtok 23. novembra 2017
14.00  22.00 hod. Prí hod, prezentá ia, ubytovanie, s hdze.

Piatok 24. novembra 2017
09.00  09.15 hod.

Otvorenie konferen ie a vyhlásenie výsledkov

sú´aºí SMS
09.15  10.15 hod.

S. Nagy: Geometria via rozmerný h kvantilov

10.15  10.45 hod. Prestávka na kávu
10.45  11.45 hod.

F. Kardo²: Hamiltonovské kruºni e v kubi ký h pla-

nárny h grafo h
11.45  12.15 hod.

Predná²ka o eneného  Cenou akademika te-

fana S hwarza 
Obed
15.30  16.30 hod.

P. Bokes: Explózia v deterministi ký h a sto hasti -

ký h modelo h rastu
16.30  18.05 hod.

Prihlásené referáty (Ce hlárová - 20 minút, Mi hal-

ková - 15 minút, Ftorek - 15 minút, Sta²ová - 15 minút, Brunovský
- 10 minút, Bazovský - 20 minút)
Ve£era
20.00 

S hdza výboru Slovenskej matemati kej spolo£nosti
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Sobota 25. novembra 2017
Pedagogi ko-didakti ký blok:
J. Pó sová: Blended learning a iné moderné trendy v

09.00  10.00 hod.

matemati kom vzdelávaní
10.00  10.30 hod. Prestávka na kávu
10.30  12.15 hod.

Prihlásené referáty (Repovský - 20 minút, pighú-

tová -10 minút, Gun£aga - 15 minút, Vágová - 15 minút, Pavlovi£ová
- 15 minút, L. Klimentová - 15 minút, Matu²ková -15 minút)
Obed

K. Ba hratá - J. Fraasová: Vyu£ovanie bez vysvet-

16.00  17.00 hod.

©ovania (Hejného metóda na prvom stupni slovenský h základný h
²kl)

Diskusia pre záujem ov:

17.00  18.00 hod.

1. k predná²ke K. Ba hratej a J. Fraasovej s prezentá iou u£ební ;
2. o do entúra h - na podnet B. Rie£ana
19.00 hod.

Ve£era a spolo£enský ve£er

Nede©a 26. novembra 2017
J. Pó s: Formálna kon eptová analýza

9.30  10.30 hod.

10.30  10.45 hod. Prestávka na odhlásenie sa z ubytovania
10.45  11.25 hod.

H. G. Fei htinger: Fourier Analysis in the 21st Cen-

tury
11.25  11.45 hod.
11.45 hod.

O. Hutník: O Kluvánkovom sampling theorem

Ukon£enie konferen ie

Obed
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Abstrakty predná²ok

Vyu£ovanie bez vysvet©ovania
(Hejného metóda na prvom stupni slovenský h
základný h ²kl)
Katarína Ba hratá, Jana Fraasová
Vyu£ovanie orientované na budovanie s hém, nazývané pod©a jeho autorov Hejného metóda, je komplexný kon ept vyu£ovania, ktorý zah¯¬a pohopenie vývinový h a psy hologi ký h zákonitostí rozvoja die´a´a a spsobu, akým u hopuje svet a ako sa u£í. S oh©adom na zákonitosti u£enia,
s porozumením pro esu budovania matemati kého poznatku a s vyuºitím
onto-fylo paralely, profesor Hejný so svojím kolektívom v Prahe vytvoril
kaskády úloh zasadený h do ²pe i ký h didakti ký h prostredí. Rie²ením
tý hto úloh si ºia i nielen sami vymyslia metódy rie²enia problémov, ale aj
vybudujú, pre izujú a vzájomne prepoja pojmy, ktoré budú v matematike
v budú nosti ¤alej pouºíva´ a rozvíja´. U£ite© je na tejto

este kvaliko-

vaným sprievod om, ktorý koordinuje prá u detí, pomáha im organizova´
debaty, vyuºíva´ spory a

hyby, vytvára´ eviden iu výsledkov a názorov.

Povzbudzuje deti a te²í sa s nimi z i h pokrokov.
Od roku 2013 podporujeme aj zo Slovenska tvorbu u£ební

a rozvoj

metódy profesora Hejného. Jedná sa o overovanie novej kolek ie pra ovný h listov pre ºiakov prvého stup¬a a o ²kolenia prvostup¬ový h u£ite©ov v prá i Hejného metódou. S nan£nou podporou Nadá ie ESET a
pod zá²titou SMS realizujeme gra kú prípravu materiálov, i h preklad
do sloven£iny a angli£tiny, tla£ a distribú iu do ²kl. Dobrovo©ní ky ²kolíme u£ite©ov, systemati ky s nimi pra ujeme v priebehu roka, sumarizujeme a zapra ovávame i h pripomienky a skúsenosti s novými u£ebni ami.
V tomto ²kolskom roku (podobne ako v pred hádzajú i h) je do projektu
zapojený h 65 u£ite©ov z 10 ²kl. To predstavuje pribliºne 1200 ºiakov,
ktorí spolu so svojimi u£ite©mi zaºívajú v na²i h podmienka h e²te stále
nový a výnimo£ný spsob matemati kého vzdelávania.
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Kontakt: do . RNDr. Katarína Ba hratá, PhD.
FRI, ilinská univerzita v iline
Univerzitná 8215/1, 010 26 ilina
e-mail: katarina.ba hratafri.uniza.sk
Mgr. Jana Fraasová, PhD.
Spojená ²kola Novohradská 3, 821 09 Bratislava
e-mail: fraasovagjh.sk
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Numeri al Insights for Clo k Comparisons
Max Igor Bazovský
A simple algebrai

equation is used in two dierent forms to provide in-

teresting data about analog

lo ks. The

onne tion between Galilean re-

lativity and re urren e times in modulo arithmeti
arithmeti ) is noted. So it is the

(also known as  lo k

onne tion to harmoni

triples (Refe-

ren e).
The two equivalent equations are,

1/T2 = 1/T1 + 1/M

(E1)

(T2 )2 = B 2 + BC,

(E2)

and

Ti , i = 1, 2
lo ks and M

where

are times to

omplete the 360 degree

two

is their small re urren e time, SRT. (SRT is the time

between re urren es, i.e., when the

C = M − T1 ,

ir uit, of

lo ks again show the same time. The

equivalen e of (E1) and (E2) follows sin e we dene,
and

lo k

whi h gives the harmoni

B = T1 − T2 > 0,

triple relation.

The numeri al results are interesting for inquisitive adults, as well for
young students who are interested in understanding their surroundings in
mathemati al ways.
The referern e of harmoni

triples is:

Bazovský Max Igor, How a Simple Kinemati
ept of Harmoni

Problem Lead to the Con-

Triples, pp. 37-40, Tvorivý u£ite© fyziky VI, Smoleni e,

Apríl 7-10, 2013.

Kontakt: Mgr. Ing. Max Igor Bazovský
Retired
tefánikova 704, 905 01 Seni a
e-mail: maxbazovskygmail. om
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Explózia v deterministi ký h a sto hasti ký h
modelo h rastu
Pavol Bokes
V príspevku budú predstavené jednodu hé matemati ké modely pre dynamiku popula£ného rastu. Zameriame sa pritom na modely s neohrani£enou
kapa itou zdrojov. V takom prípade je rý hlos´ rastu populá ie neklesajúou funk iou ve©kosti populá ie. Prvá sada modelov bude deterministi ká
a predstavená v re£i diferen iálny h rovní . V prípade, ºe po£iato£ný stav
modelovanej populá ie pozostáva z nízkeho po£tu jedin ov, je na mieste
pouºi´ sto hasti ké modely namiesto deterministi ký h. Najjednodu h²ími sto hasti kými modelmi sú také, £o sp¨¬ajú Markovovskú vlastnos´.
Druhá sada modelov bude preto zaloºená na Markovovskom modelovaní
popula£ného rastu. Zdraznené budú podobnosti a rozdiely medzi sto hasti kým a deterministi kým prístupom. pe iálna pozornos´ bude udelená
moºnosti explózie populá ie v kone£nom £ase a to v deterministi kom ako
aj sto hasti kom kontexte.

Kontakt: do . Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky a ²tatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: Pavol.Bokesfmph.uniba.sk
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O Flettovej vete i neaditívny h integrálo h
Jana Borzová
V prvej £asti príspevku sa budeme zaobera´ Flettovou vetou o stredný h hodnotá h, ktorú mºeme vníma´ ako modiká iu Lagrangeovej
vety, dobre známej azda kaºdému ²tudentovi matematiky. Joseph Louis
Lagrange publikoval svoje tvrdenie v knihe Theorie des fun tions analytiques v roku 1797 ako roz²írenie dnes nemenej známeho Rolleovho výsledku
z roku 1691. A tak pre nás prirodzene vystávajú otázky: Ako sa zmení
Rolleovo tvrdenie, ak pre¬ posta£ujú u podmienku

f (a) = f (b) modiku-

jeme pre derivá ie vy²²í h rádov? Ako sa zmení geometri ká interpretá ia
Rolleovho výsledku?
V ¤al²ej £asti príspevku sa budeme venova´ teórii integrálov, ktorá je
budovaná vzh©adom na nie nutne aditívne miery. V klasi kej teórii miery
je aditivita miery prízna£nou vlastnos´ou, av²ak práve tá je zna£ne obmedzujú a pri rie²ení mnohý h reálny h problémov, £o prirodzene vedie
k potrebe ju eliminova´. Predstavíme kon ept známeho Choquetovho, Sugenovho i Shilkretovho integrálu a pre ni h zjedno ujú eho univerzálneho
integrálu a doteraj²í vývoj v tomto smere.

Kontakt: RNDr. Jana Borzová
Ústav matemati ký h vied PF UPJ v Ko²i ia h
Jesenná 5, 040 01 Ko²i e
e-mail: jana.borzova24gmail. om
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Raoul Bott a Bratislava
Pavel Brunovský
Rozprávanie o pohnutý h roko h mladosti jedného z velikánov matematiky druhej polovi e 20. storo£ia, strávený h v Bratislave na Novosvetskej
uli i.

Kontakt: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrS .
Katedra aplikovanej matematiky a ²tatistiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: brunovskyfmph.uniba.sk
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Transplantá ie obli£iek: ako mºu pom ´
matemati i?
Katarína Ce hlárová
Pre pa ientov s terminálnym zlyhaním obli£iek, odkázaný h na dialýzu,
je ²an ou na kvalitnej²í ºivot transplantá ia obli£ky. tandardne sa vyuºívajú obli£ky od zosnulý h dar ov, ale tý h je nedostatok a hlavne, dopredu
nikdy nie je jasné, kedy sa takáto obli£ka objaví. Pre pa ienta je jednozna£ne lep²ou moºnos´ou obli£ka od ºivého dar u, ktorý je jeho pokrvným
alebo emo ionálnym príbuzným.
asto sa v²ak stáva, ºe orgán od ºivého dar u nemoºno pouºi´ kvli
nekompatibilite krvný h skupín, antigénov alebo prítomnosti ²pe i ký h
protilátok. Vo svete preto via eré krajiny za£ali organizova´ tzv. kríºové
transplantá ie. O význame tohto postupu sved£í aj udelenie Nobelovej
eny za ekonómiu v roku 2012 a rozbehnutie európskeho projektu European Network for Kidney Ex hange Programmes v rám i programu COST.
V tomto príspevku zoznámime poslu há£ov s matemati kými modelmi
pouºívanými pri vyh©adávaní dar ov obli£iek na výmenu, pouºitými matemati kými modelmi a i h výsledkami. Taktieº sa dotkneme sto hasti ký h
prístupov k simulá ii transplanta£nej £aka ej listiny a zaujímavý h záverov, ktoré poskytujú.
Literatúra:
1. X. Su, S. A.Zenios, Patient Choi e in Kidney Allo ation: A Sequential Sto hasti

Assignment Model, Operations Resear h 53, 443-455,

2005.
2. Nobel winner Roth helped spark kidney donor revolution, Reuters,
16.10.2012,
https://www.reuters. om/arti le/nobel-prize-roth-kidney/nobel-winnerroth-helped-spark-kidney-donor-revolution-idUSL1E8LFFW320121015.
3. D. F. Manlove, Gregg O'malley, Paired and Altruisti

Kidney Dona-

tion in the UK: Algorithms and Experimentation, Journal of Experimental Algorithmi s 19, Arti le 2.6, 2014.
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4. K. Ce hlárová a V. La ko, The kidney ex hange problem: How hard
is it to nd a donor?, Annals of OR 193:255-271, (2012).
5. European Network for Collaboration on Kidney Ex hange Programmes (ENCKEP), http://www.en kep- ost.eu/.

Kontakt: Prof. RNDr. Katarína Ce hlárová, DrS .
Ústav matemati ký h vied PF UPJ v Ko²i ia h
Jesenná 5, 040 01 Ko²i e
e-mail: katarina. e hlarovaupjs.sk
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Fourier Analysis in the 21st Century
Hans Georg Fei htinger
The Fourier transform is

lose to 200 years old by now, but the method

of tea hing has not mu h

hanged in the last 100 years, on e Lebesgue

integration was established. But the range of appli ations has dramati ally
hanged in the last 50 years. Digital signal pro essing is largely based on
the FFT (the Fast Fourier transform, as proposed in 1965 by CooleyTu key), while the theory of tempered distributions as proposed a bit
earlier by S hwartz is the basis of the modern theory of PDE.
The talk will outline some of the
Fourier analysis that

onne tions from linear algebra to

an easily be explained using numeri al experiments

and guide towards basi

fa ts of what is

alled time-frequen y or Gabor

analysis. Here lo al frequen y analysis is performed in a rather

lassi al

sense.
Based on these investigation a new setting, the so- alled Bana h GelL2 , S0′ ) is proposed, whi h allows to des ribe the Fourier

fand triple (S0 ,

transform in a unied way, essentially viewing it as the linear mapping
whi h maps pure frequen ies into Dira

measures. In this setting even a

kernel-theorem is possible, whi h is the analogue of a matrix representation for linear mappings in the nite dimensional

ase.

Kontakt: Prof. Dr. Hans Georg Fei htinger
Institute of Mathemati s, University of Vienna
Oskar-Morgenstern-Platz 1, A-1090 Wien, Austria
e-mail: hans.fei htingerunivie.a .at
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Varia£né prin ípy a energeti ky optimálne
riadenie elektropohonov
Branislav Ftorek
Spotreba elektri ký h motorov reprezentuje takmer polovi u

(46 %)

el-

kovo spotrebovanej elektri kej energie. Z tohto poh©adu aj malé zníºenie
energeti kej náro£nosti elektropohonov vedie k nezanedbate©nej úspore
energie s merate©ným dopadom na o hranu ºivotného prostredia. Pre teoreti ké ur£enie parametrov pohybu, optimalizá iu priebehu rý hlosti a
polohy, pouºívame klasi kú Euler-Lagrangeovu optimalizá iu, ktorá vedie
v tomto prípade k rie²eniu okrajového problému pre systém oby£ajný h
diferen iálny h rovní .

Kontakt: Mgr. Branislav Ftorek, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky, Strojní ka fakulta
ilinská univerzita v iline
Univerzitná 1, 01026 ilina
e-mail: branislav.ftorekfstroj.uniza.sk

26

Jasná pod Chopkom, 23.  26. november, 2017

Vyuºitie niektorý h histori ký h u£ební
matematiky pomo ou softvéru Geogebra
Ján Gun£aga, Péter Körtesi, László Budai
V tomto príspevku

h eme poukáza´ na niektoré moºnosti motivá ie vo

vyu£ovaní matematiky pomo ou softvéru GeoGebra, pri£om
uºi´ podnety z nieko©ký h histori ký h u£ební
sa na dve významné osobnosti - autora

h eme vy-

matematiky. Zameriame

elo²tátny h u£ební

matematiky

v Rakúsko-Uhorsku Franza Mo£nika (1814-1892) a matematika psobiaeho v Sedmohradsku (dne²né Rumunsko) Farkasa Bólyaiho (1775-1856).

Kontakt: do . PaedDr. Ján Gun£aga, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogi ká fakulta
oltésovej 4, 813 34 Bratislava, Slovensko
e-mail: gun agafedu.uniba.sk
Prof. h. . Dr. Péter Körtesi
University of Miskol
Fa ulty of Materials S ien e and Engineering
Egyetem street 1, 3515 Miskol , Hungary
e-mail: pkortesigmail. om
Dr. Budai László
Budapest Business S hool-University of Applied S ien es
Fa ulty of International Management and Business
Diósy Lajos u. 22-24, 1165 Budapest, Hungary
e-mail: Budai.Laszlouni-bge.hu
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Je ²tvore

koso²tvor om?
Martin Hri¬ák

A leºí na priamke p, alebo £i bod A
p, alebo £i priamka p pre hádza bodom A? Alebo ste trávili

Premý²©ali ste uº nad tým, £i bod
patrí priamke

bezsenné no i premý²©aním o tom, £i je rovno©ahlos´ podobným alebo
podobnostným zobrazením? Rie²ili ste uº so svojimi ºiakmi otázku, £i je
²tvore

obd¨ºnikom, alebo £i je ²tvore

koso²tvor om? Ak

h ete aspo¬

na jednu z tý hto otázok aj získa´ odpove¤, prihláste sa do pra ovnej
skupiny Jednoty slovenský h matematikov a fyzikov, ktorá bude pra ova´ na ujasnení slovenskej matemati kej terminológie. Taktieº, ak vám
napadne otázka týkajú a sa správneho vyjadrovania alebo dení ie nejakého pojmu, za²lite nám ju na niº²ie uvedenú adresu a pokúsime sa na ¬u
nájs´ odpove¤.

Kontakt: Ing. Mgr. Martin Hri¬ák
Jednota slovenský h matematikov a fyzikov
e-mail: tajomnikjsmf.eu
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O Kluvánkovom sampling theorem
Ondrej Hutník1
Pri jednom z prvý h stretnutí koordinátorov multilaterálneho projektu
TIFMOFUS (Time-Frequen y Methods for Operators and Fun tion Spaes) som sa prof. Hansa G. Fei htingera (Viede¬) opýtal, £i pozná nejaký h slovenský h matematikov. Po krátkom zamyslení povedal meno Igor

Kluvánek. Uºasnutý som sa opýtal, £i sná¤ pozná jeho prá e o vektorovom
integrovaní. Jeho odpove¤ ma v²ak prekvapila: Nie, on predsa dokázal
sampling theorem v kontexte lokálne kompaktný h abelovský h grúp.
Ho i som vedel, ºe Kluvánek mal prsty v nejaký h ve ia h z harmoni kej
analýzy, nikdy som tomu nevenoval ve©a pozornosti. Takto vznikol mj
vnútorný záujem o hlb²ie po hopenie Kluvánkovho príspevku v oblasti
£asovo-frekven£nej analýzy a teórie informá ie. V predná²ke sa pokúsim
objasni´ klasi kú Shannonovu vetu a Kluvánkove zov²eobe nenie do lokálne kompaktný h grúp publikované v roku 1965 (ako lokálpatriota ma
hreje pri srd i aj to, ºe £lánok bol napísaný na PF UPJ v Ko²i ia h).
V stru£nosti si priblíºime aj niektoré sú£asné výsledky pojednávajú e
o Kluvánkovej vete.

Kontakt: do . RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Ústav matemati ký h vied, PF UPJ v Ko²i ia h
Jesenná 5, 040 01 Ko²i e
e-mail: ondrej.hutnikupjs.sk

1 Táto
Zmluvy

prá a bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
. DS-2016-0028.
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Hamiltonovské kruºni e v kubi ký h
planárny h grafo h
Franti²ek Kardo²
Uº v roku 1884 vyslovil ²kótsky matematik a fyzik P. G. Tait domnienku,
ºe kaºdý 3-súvislý kubi ký planárny graf je hamiltonovský (obsahuje kruºni u, ktorá pre hádza kaºdým vr holom grafu práve raz). Ak by sa toto
tvrdenie podarilo dokáza´, vyrie²ený by bol zárove¬ i problém ²tyro h
farieb. Taitovo tvrdenie v²ak nie je pravdivé: Prvý nehamiltonovský 3súvislý kubi ký planárny graf na²iel o nieko©ko desa´ro£í neskr (r. 1946)
britský matematik W. T. Tutte. al²ie kontrapríklady, s rozli£nými ²trukturálnymi vlastnos´ami, boli objavené vzápätí. V²etky v²ak obsahujú
via ero stien nepárnej d¨ºky a

(b)

(a)

via ero stien d¨ºky aspo¬ 7. V tejto

súvislosti sformuloval ameri ký matematik D. W. Barnette kon om ²es´desiaty h rokov dve otázky  hypotézy vo forme posta£ujú ej podmienky
pre existen iu hamiltonovskej kruºni e: Je kaºdý bipartitný 3-súvislý kubi ký planárny graf hamiltonovský? Je kaºdý 3-súvislý kubi ký planárny
graf so stenami d¨ºky najvia

6 hamiltonovský?

V predná²ke sa budeme venova´ my²lienkam, metódam a výsledkom,
ktoré nakonie viedli k nájdeniu dkazu druhej Barnettovej hypotézy s pomo ou po£íta£a.

Kontakt: Mgr. Ing. Franti²ek Kardo², PhD.
Université de Bordeaux, LaBRI
351, ours de la Libération, CS 10004
F-33405 Talen e Cedex - Fran e
e-mail: frantisek.kardosu-bordeaux.fr
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Testovanie matemati ký h kompeten ií ºiakov
9. ro£níka Z v oblasti prá e so zlomkami
Lu ia Klimentová, Gabriela Pavlovi£ová, Valéria ve ová
Via eré zahrani£né ²túdie poukazujú na problémy ºiakov pri prá i so zlomkami, ke¤ £asto me hani ké postupy prevy²ujú nad kon eptuálnym porozumením zlomkom. V príspevku budeme prezentova´ niektoré výsledky
vybranej £asti testu na zlomky, ktorý rie²ilo 930 ºiakov 9. ro£níka z 35
základný h ²kl. Uvedieme výsledky ºia ky h rie²ení úloh zameraný h
na umiestnenie zlomku na £íselnej osi, na rovnos´ zlomkov, porovnávanie zlomkov a operá iu s£ítania zlomkov. Poukáºeme na úspe²nos´ rie²enia jednotlivý h úloh, no aj na

hyby, ktorý h sa ºia i dopú²´ali. Test je

modiká iou ²pe iálne vyvinutého testu na zlomky

yperský h výskum-

níkov Marileny Pantziara a Georgea Phillipou a je prepojený so Sfardovej
teóriou reiká ie, pod©a ktorej mºeme vnímanie zlomku klasikova´ na
tro h úrovnia h kon eptualizá ie poznatkov o zlomku (interiorizá ia, koneptualizá ia, reiká ia).

Kontakt: Mgr. Lu ia Klimentová
do . PaedDr. Gabriela Pavlovi£ová, PhD.
do . PhDr.PaedDr. Valéria ve ová, PhD.
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: lu ia.klimentovaukf.sk
gpavlovi ovaukf.sk
vsve ovaukf.sk
Príspevok vznikol s podporou projektu VEGA 1/0948/16: Vplyv osobnej

potreby ²truktúry a psy hodidakti ký h aspektov na rozvoj matemati ký h
kompeten ií a projektu UGA VII/9/2017: Diagnostika vz´ahu osobnej potreby ²truktúry a rie²enia úloh so zlomkami.
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Mobilná hra Kombibus na hodiná h
matematiky základnej ²koly
Barbora Matu²ková
V sú£asnej dobe sú mobilné te hnológie neodmyslite©nou sú£as´ou ºivota
takmer kaºdého dospelého £loveka a postupne aj vä£²iny detí, resp. ºiakov a ²tudentov. Zakazovanie mobilov a tabletov na hodiná h matematiky sa postupne mºe sta´ minulos´ou. V príspevku sa pokúsime ukáza´
ako efektívne vyuºi´ mobilnú matemati kú hru Kombibus na hodiná h
matematiky. Najskr sa zameriame na samotné predstavenie tejto hry
a ukáºeme funk ionalitu a vysvetlíme základnú my²lienku hry. Následne
sa pozrieme na implementá ie tejto hry do vyu£ovania matematiky, konkrétne do temati ký h

elkov propedeutika ku kombinatorike a samotnej

kombinatoriky v 5. aº 7. ro£níku Z.
Podrobnej²ie predstavíme na²e návrhy modelov vyu£ova í h hodín s vyuºitím mobilnej hry Kombibus a opí²eme priebeh pilotáºneho testovania
tý hto modelov. Stru£ne zhrnieme dosiahnuté výsledky a odprezentujeme
prvé závery z testovania tejto hry vo vyu£ova om pro ese predmetu matematiky.

Kontakt: Mgr. Barbora Matu²ková
FMFI UK
Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: barbora.matuskova28gmail. om
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Efekt bezventilového pumpovania
Mária Mi halková, Boºena Doro iaková,
Rudolf Ola h, Milan Sága
V roku 1954 neme kého fyzika Gerharta Liebaua zaujala my²lienka, ºe
prúdenie kvapaliny v prostredí bez ventilov mºe hra´ významnú úlohu
v kardiovaskulárnom systéme. Potvrdilo sa, ºe bezventilová
objavuje v ranom ²tádiu embryonálneho vývoja, kedy krv

irkulá ia sa

irkuluje v kar-

diovaskulárnom systéme v jednom smere, i ke¤ plod e²te nemá vyvinuté
hlopne.
Efekt bezventilového pumpovania G. Liebau demon²troval na me hani kom modeli vytvorenom z trubi e naplnenej kvapalinou. Periodi kým
stlá£aním asymetri kej £asti modelu vyvolal prúdenie kavapaliny v jednom
smere aj napriek tomu, ºe model nemal ventily.
V príspevku sa zaoberáme modelom bezventilovej
ktorý je tvorený asymetri kou kongurá iou trubí

irkulá ie kvapaliny,

a zásobníka s kvapali-

nou. Model je matemati ky popísaný nelineárnou diferen iálnou rovni ou
druhého rádu. Skúmame existen iu kladného periodi kého rie²enia rovni e
a jeho exponen iálnu stabilitu, ktorá je dleºitá najmä v kardiovaskulárny h pro eso h.

Kontakt: RNDr. Mária Mi halková, PhD.
do . RNDr. Boºena Doro iaková, PhD.
do . RNDr. Rudolf Ola h, CS .
Katedra aplikovanej matematiky, Strojní ka fakulta
prof. Dr. Ing. Milan Sága
Katedra aplikovanej me haniky, Strojní ka fakulta
ilinská univerzita v iline
Univerzitná 8215/1, 010 26, ilina
e-mail: maria.mi halkovafstroj.uniza.sk
bozena.doro iakovafstroj.uniza.sk
rudolf.ola hfstroj.uniza.sk
milan.sagafstroj.uniza.sk
Príspevok je sú£as´ou rie²enia projektu VEGA 1/0812/17 Kvalitatívny
výskum dynamiky niektorý h me hani ký h sústav s pouºitím matemati kého modelovania.
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Geometria via rozmerný h kvantilov
Stanislav Nagy
Moºno najlep²ím odhadom polohy pouºívaným v ²tatisti kej analýze jednorozmerný h dát je medián  bod

m,

ve©ké mnoºiny pozorovaní i) men²í h ako

ktorý delí dáta na dve rovnako

m,

a ii) vä£²í h ako

m.

Medián

má ve©a výborný h vlastností: vºdy existuje, ©ahko sa interpretuje, a je
iba málo ovplyv¬ovaný hrubými

hybami merania. Jeho zov²eobe nením

sú kvantily, a ¤al²ie ²tatistiky zaloºené na poradia h pozorovaní.
Pre via rozmerné dáta je v²ak ´aºké tieto kon epty zmysluplne denova´. Jedným z prístupov ako tak urobi´ je pomo ou tzv. h¨bky dát. V preh©adovom príspevku predstavíme základnú my²lienku merania h¨bky dát,
a poodhalíme jej vz´ahy s niektorými pojmami známymi v geometrii. Ukáºeme, ºe v geometrii existujú dleºité výsledky priamo aplikovate©né na
problémy vyvstávajú e pri skúmaní teórie h¨bky. S i h pomo ou £iasto£ne
vyrie²ime niektoré odolávajú e otvorené ²tatisti ké problémy, a nazna£íme moºnosti budú eho výskumu tak pre h¨bku, ako aj pre konvexnú
geometriu.

Kontakt: Mgr. Stanislav Nagy, PhD.
Katedra pravd¥podobnosti a matemati ké statistiky
Univerzita Karlova
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: nagykarlin.m. uni. z
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Niektoré ²pe iká zlomkov a ra ionálny h £ísel
vo vyu£ovaní matematiky
Gabriela Pavlovi£ová, Lu ia Klimentová, Valéria ve ová
Nízka úrove¬ matemati ký h kompeten ií ²tudentov v oblasti prá e so
zlomkami je £asto jadrom neúspe hu pri rie²ení zloºitej²í h matemati ký h úloh, ako aj i h apliká ií v iný h predmeto h (fyzika, hémia). Mnohé
výskumy zameriavajú e sa na prí£iny slab²ieho porozumenia zlomkom a
ra ionálnym £íslam poukazujú na formálne vedomosti ºiakov bez hlb²ieho
prepojenia medzi jednotlivými interpretá iami pojmu zlomok (£as´

elku,

podiel, pomer, miera, operátor) a vz´ahmi a operá iami so zlomkami.
V príspevku sa zameriame na niektoré ²pe iká vyu£ovania zlomkov a raionálny h £ísel na Slovensku v porovnaní s výsledkami zahrani£ný h ²túdií a na modelovanie pri prá i so zlomkami. Budeme prezentova´ niektoré
výsledky výskumu zameraného na skúmanie prepojenia medzi s hopnos´ou ºiakov umiestni´ zlomok na £íselnej osi a i h vedomos´ami a zru£nos´ami porovnáva´ a s£ítava´ zlomky. Výskumnú vzorku tvorilo 930 ºiakov
9. ro£níka z 35 základný h ²kl prevaºne Nitrianského kraja.

Kontakt: do . PaedDr. Gabriela Pavlovi£ová, PhD.
do . PhDr.PaedDr. Valéria ve ová, PhD.
Mgr. Lu ia Klimentová
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: gpavlovi ovaukf.sk
vsve ovaukf.sk
lu ia.klimentovaukf.sk
Príspevok vznikol s podporou projektu: VEGA 1/0948/16: Vplyv osobnej

potreby ²truktúry a psy hodidakti ký h aspektov na rozvoj matemati ký h
kompeten ií
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Formálna kon eptová analýza
Jozef Pó s
Formálna kon eptová analýza (FCA) reprezentuje jednu z data miningový h metód, slúºia u na identiká iu a extrak iu kon eptuálny h ²truktúr na hádzajú i h sa vo vstupný h dáta h, ktoré sú zadané vo forme
objektovo-atribútového modelu.
Cie©om príspevku je stru£ne predstavi´ matemati ký formalizmus FCA,
popísaný v rám i teórie £iasto£ne usporiadaný h mnoºín, v krátkosti poukáza´ na výhody, resp. nevýhody tejto metódy z h©adiska dolovania informá ií z dát a taktieº poda´ preh©ad o sú£asnom stave v oblasti výskumu
týkajú eho sa FCA.

Kontakt: RNDr. Jozef Pó s, PhD.
Matemati ký ústav SAV
Gre²ákova 6, 040 01 Ko²i e
e-mail: po ssaske.sk
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Blended learning a iné moderné trendy
v matemati kom vzdelávaní
Jana Pó sová
Domievame sa, ºe atraktivita, názornos´, ve nos´, dostupnos´ a nad£asové
rie²enie tvoria základné hybné faktory eduka£ného pro esu 21. storo£ia.
V tomto du hu je potrebné pripravi´ a zavies´ do uvedeného pro esu komplexné u£ebné materiály vhodné k naplneniu vyu£ova í h

ie©ov jednotli-

vý h predmetov s matemati kým obsahom, pri£om sú adresné k

ie©ovej

skupine ²tudentov.
V tomto príspevku ukáºeme ná² prístup k rie²eniu v zmysle na£rtnutej
problematiky.
Vä£²ina prezentovaný h výu£bový h materiálov, na príprave ktorý h
sa, okrem m¬a, aktívne podie©ali prof. RNDr. Igor Podlubný, DrS ., RNDr.
Andrea Mojºi²ová, PhD., a v neposlednom rade RNDr. Erika Fe ková
krabuláková, PhD., je vo©ne dostupný h na portáli http://www.tuke.sk/
fberg-blended/, ktorý bol vybudovaný v roko h 2014-2016 predov²etkým
s podporou projektu KEGA 040TUKE-4/2014  Implementá ia blended
learning vo vzdelávaní matematiky na vysokej ²kole .

Kontakt: RNDr. Jana Pó sová, PhD.
ÚRaIVP, Fakulta BERG TU v Ko²i ia h
B. N¥m ovej 3, 042 00 Ko²i e
e-mail: jana.po sovatuke.sk
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Monitorovanie matemati ký h kompeten ií
ºiakov
Miroslav Repovský
Od monitorovania matemati ký h kompeten ií ºiakov v medzinárodnej
²túdií PISA k i h monitorovaniu v národný h merania h Testovanie 9 a
externej £asti maturitnej skú²ky z matematiky. Potvrdzujú národné testovania výsledky medzinárodnej ²túdie PISA? Ukáºeme vyuºitie elektroni kého testovania na rozvoj matemati ký h kompeten ií ºiakov základný h
a stredný h ²kl.

Kontakt: RNDr. Miroslav Repovský
Národný ústav ertikovaný h meraní vzdelávania
ehrianska 9, 851 07 Bratislava
e-mail: miroslav.repovskynu em.sk
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Numeri ké metódy v modernej matematike
O©ga Sta²ová
Matematiku mnohí ºia i (a nielen oni) odmietajú ako zbyto£nú. Jej uºito£nos´ pre ni h kon£í, ke¤ si vedia spo£íta´ nákup v ob hode, £i v lep²om prípade po výpo£te úrokov. Aj od budú i h inºinierov na STU neraz
dostávam otázky typu: Na£o potrebujeme vedie´ mati e (determinanty,
derivá ie, integrály,... )?
V mojom príspevku budem prezentova´ vyuºitie vy²²ie zmienený h
pojmov v reálnej praxi ako motivá iu pre ²túdium matematiky a jej príbuzný h odborov. Apliká ia vy²²ej matematiky bude ukázaná na priemyselný h úlohá h rie²ený h numeri kými metódami. Podrobnej²ie apliká ie
ako aj teoreti ké výsledky (konvergen ia a odhad hyby metódy) budú prezentované na nelineárnej tenzorovej difúzii, ktorou sa zaoberám v rám i
svojej vede kej £innosti.

Kontakt: Mgr. Ol'ga Sta²ová, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta, STU
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
e-mail: olga.stasovastuba.sk
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Výsledky tréningu na E MS z matematiky na
GVPT v Martine
Daniela pigúthová, Jarmila Klimentová
V analýze trojro£ného prieskumu prípravy maturantov v rám i volite©ného predmetu Seminár z matematiky predkladáme výsledky tréningového testovania v porovnaní s výsledkami E MS. Pri odstra¬ovaní neúspe hov ºiakov sme sa zamerali na:
1. h©adanie nový h prístupov k temati kým

elkom,

2. podporovanie predstavivosti a s hopnosti posúdi´ reálnos´ výsledku,
3. tréning experimentovania a taktizovania,
4. efektívne vyuºitie vymedzeného £asu.
Po identiká ii faktorov ovplyv¬ujú i h pod©a ná²ho názoru v zna£nej
miere aj výsledky v E MS z matematiky sa pokú²ame o i h eliminá iu.
Pristúpili sme k testovaniu maturantov v dvo h skú²obný h termíno h
pred E MS. Z preh©adu výsledkov na²ej analýzy vyplýva, ºe tréning
testovania ºiakov (priemerný po£et 48) má vplyv na úspe²nos´ v E MS
z matematiky.
2014/2015

2015/2016

2016/2017

40, 5%

57, 2%

48, 5%

46, 7%

65, 9%

57, 4%

45, 7%

54, 3%

45, 9%

Úspe²nos´ GVPT MT
tréningový test
Úspe²nos´ GVPT MT
E MS
Celo²tátna priemerná
úspe²nos´E MS

Priemerné per entuálne výsledky ºiakov GVPT v Martine nazna£ujú taktieº súvislos´ s

elo²tátnymi priemernými výsledkami.

Kontakt: RNDr. Daniela pigúthová, PhD.
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin
e-mail: danielaspiguthovagmail. om
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Vplýva GeoGebra na trvá nos´ ºia ky h
vedomostí z geometrie?
Renáta Vágová
Príspevok pojednáva o konkrétnej integrá ii IKT do vyu£ovania geometrie na základnej ²kole, ktorá bola zameraná na výu£bu temati kého

elku

Zhodné zobrazenie v 5. ro£níku. Výu£ba prebehla s pomo ou softvéru
GeoGebra a s podporou moderný h prostriedkov, akými sú tablety a interaktívna tabu©a. Výstupy z experimentu boli, vzh©adom na malú vzorku
respondentov, spra ované kvalitatívne a s odstupom jedného roka opätovne verikované, aby sme tak na²li posta£ujú e odpovede na otázky
trvá nosti ºia ky h vedomostí a zvy²ovania motivá ie k u£eniu sa matematike a geometrii.

Kontakt: Mgr. Renáta Vágová
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: renata.vagovaukf.sk
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3

lánky na aktuálne témy

Poh©ady do dejín slovenskej matematiky
Beloslav Rie£an
Novodobá slovenská matematika ako vede ká dis iplína nie je príli² stará.
Nepo hybne pri jej za£iatko h nemoºno obís´ osobnos´ Jura Hron a (1881
- 1959). K jeho storo£ni i bola vydaná publiká ia Jur Hrone , 1881 1959, JSMF, Bratislava 1981, neskr kniha O. Hrone , J. Sulá£ek, B.
Rie£an: Starý pán, kniha o Jurovi Hron ovi a jeho dobe, VEDA, Bratislava, 1999. Okná do sveta nám vari prvý otvoril tefan S hwarz (1914 1996). Z jeho verejný h vystúpení vznikla publiká ia K. Nemoga, B. Rie£an: Matematika v b mol, tefan S hwarz, matematik a pedagóg, VEDA,
Bratislava, 1999. Idol jednej generá ie slovenský h matematikov Milan
Kolibiar (1922 - 1994) stihol napísa´ svoje pamäti O matematiko h váºne

i úsmevne, JSMF, Bratislava 1996. Dvom matematikom ¤al²ej generá ie
Jozefovi Morav£íkovi (1934 - 2005) a Pavlovi Maru²iakovi (1935 - 2000)
je venovaná publiká ia M. Fur£áková, J. iºmár: ivot a dielo prof. Mo-

rav£íka a prof. Maru²iaka, EDIS, ilina, 2008. Za£iatkom tohto roku, pri
príleºitosti 90. výro£ia narodenia Mi hala Gregu²a sa konala prezentá ia
pamätí Jozefa Ven ka: Boje za matfyz. V nej dominujú osobnosti Jura
Hron a, Otakara Bor·vku a Mi hala Gregu²a.
Tro hu inej provenien ie je kniha venovaná Tiborovi Neubrunnovi. To
preto, ºe vy²la v edí ii D¥jiny matematiky ako jej 61. zväzok. Ide o publiká iu Dvure£enskij, Holá, Janková, Rie£an: Tibor Neubrunn (1921 - 1990),
Matfyzpress Praha 2016. Kniha sa venuje tak otázkam vede kým, ako aj
pedagogi kým. Z h©adiska vede kého ide o 3 oblasti vede kého výskumu,
na vzniku slovenskej ²koly ktorý h sa Tibor Neubrunn významne podie©al: teóriu miery a jej apliká ie, teóriu multifunk ií a teóriu kvantový h
²truktúr. Z h©adiska pedagogi kého ide o jeho osobitný prístup. Nemusíme ho bra´ ako v²eobe ne platný, ale rozhodne jeden z taký h, £o vedú
k predpokladom aj pre vynikajú e vede ké výsledky: jeho láskavos´, trpezlivos´ a opieranie sa o ²iroké vzdelanie. Knihu moºno získa´ na adrese
Katarína.Jankovafmph.uniba.sk.
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Bude asi uºito£né informova´ £itate©ov, ºe v edí ii D¥jiny matematiky
sa pripravujú ¤al²ie dve publiká ie. Jedna bude venovaná Tiborovi alátovi, druhá Jurajovi Bosákovi. To preto, ºe do ni h moºno e²te vloºi´
spomienky pamätníkov. Knihu o Tiborovi alátovi rediguje Jana Belasová
(Jana.Belasovaspn.sk), knihu o Jurajovi Bosákovi Elena Karabino²ová
(elena.karabinosovamadein.sk).

Kontakt: prof. RNDr. Beloslav Rie£an, DrS ., dr. h. . mult.
Katedra matematiky FPV UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystri a
Matemati ký ústav SAV
tefánikova 49, 841 01 Bratislava
e-mail: Beloslav.Rie anumb.sk
Poznámka editora zborníka:
Asi preto, lebo sám seba nerád

hváli, sa Belo Rie£an nezmienil o knihe

Beloslav Rie£an - Ale najvä£²ia z ni h je láska, ktorá vy²la roku 2013
v Alfa print s. r. o. Martin. Vydali ju: Bibli ká ²kola v Martine, Matemati ký ústav SAV a Fakulta prírodný h vied UMB. V knihe s láskou,
ú tou a v¤akou spomínajú a pí²u o Belovi jeho blízki z rodiny, spoluºia i
od základnej ²koly po vysoko²kolské ²túdium, ²tudenti z univerzít a vysoký h ²kl, kde u£il, spolupra ovní i matemati i a priatelia hudobní i.
Význa£né miesto tam má aj na²a Matemati ká Jasná, ktorej on bol a je
stálym podporovate©om a fanú²ikom.
Mariana Mar£oková
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Výsledky tréningu na externú £as´ maturitnej
skú²ky z matematiky na GVPT v Martine
Daniela pigúthová, Jarmila Klimentová

Úvod

Rozprávkové príbehy so zázra£ne dobrým (úspe²ným) kon om sa s takmer

100 %−nou

pravdepodobnos´ou bez aktívneho pri£inenia samotný h

zainteresovaný h ²tudentov v predmete matematika nevyskytujú.
Ani argumentá ia o zmenený h ºivotný h a ²tudijný h podmienka h
nepriniesla ºiadaný výsledok. Ve¤ v posledný h takmer 10-ti h roko h sa
na maturitnú skú²ku z matematiky prihlasuje ve©ké per ento ²tudentov,
ktorí majú podpriemerné hodnotenie z predmetu matematika. Podmienky
prijímania absolventov na vysoko²kolské ²túdium tieº nie sú v tomto smere
stimulujú e. Na te hni ké a prírodovedné ²túdium na vysoký h ²kolá h sú
²tudenti prijímaní zvä£²a bez prísnej²í h kritérií.
Ukazuje sa, ºe jedným z najdleºitej²í h faktorov je motivá ia. Uº nieko©ko rokov h©adáme na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
(GVPT MT) rie²enia ako na²tartova´ u maturantov z matematiky taký
me hanizmus prípravy na maturitnú skú²ku, zvlá²´ na jej externú - písomnú £as´, aby bol výsledok £o najlep²í.
Predkladáme výsledky prieskumu za posledné tri roky, kedy v príprave
maturantov v rám i volite©ného predmetu Seminár z matematiky v maturitnom ro£níku opakovane testujeme ²tudentov a porovnávame i h výsledky. Samozrejme to je len výstupná fáza motiva£ného pro esu, ktorému
pred hádza systemati ká vedomostná a psy hologi ká príprava. Kaºdý
u£ite©, ktorý má s podobným pro esom skúsenosti, bude pravdepodobne
súhlasi´, ºe úvodzovky pri pojme psy hologi ká príprava sú o tom, ºe aj
ke¤ je ná² psy hologi ký tréning amatérsky, mnohokrát by sme potrebovali vskutku kvalikovaného psy hológa. Pribúda totiº ²tudentov, ktorí
majú problém v ´aºiskovej situá ii zrealizova´ kvalitný výkon.
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Od vyu£ova í h hodín,

ez semináre,

k maturite z matematiky
Pri príprave ºiakov na maturitnú skú²ku z matematiky vy hádzame zo
²tátneho a ²kolského vzdeláva ieho programu. Hodinová dotá ia v predmete matematika pre ²tvorro£né ²túdium na Gymnáziu V. PaulinyhoTótha v Martine je v 1. - 4. ro£níku: 3, 4, 3, 2 hodiny. V 3. ro£níku si
ºia i mºu vybra´ volite©ný predmet Seminár z matematiky s hodinovou
dotá iou 2 hodiny týºdenne. V maturitnom ro£níku má volite©ný predmet Seminár z matematiky 4-hodinovú týºdennú dotá iu a je moºné si
zvoli´ e²te 2-hod.

vi£enia z matematiky. Celkový po£et hodín pre ma-

turantov, na ktorý h sa matemati ky vzdelávajú takto mºe by´ aº 8
hodín týºdenne.
Aj ke¤ je zrejmé, ºe matematika je v sú£asnosti predov²etkým nástroj
vyuºívaný v mnohý h ¤al²í h vedný h odboro h, v rám i gymnaziálneho
vzdelania má aj iné rozmery. Pod©a na²i h skúseností ºia i, v mnohý h
prípado h aj tí, £o si zvolili ako maturitný predmet matematiku, nemajú
príli² ve©ký záujem rie²i´ matemati ké problémy logi kým, tvorivým a objavným spsobom. K úspe²nému zvládnutiu E MS z matematiky (okolo

70 %−ná

úspe²nos´) je to v²ak potrebné. Navy²e máme také skúsenosti,

ºe sa ºia i £asovo nestihnú venova´ úlohám do takej miery ako sú zvyknutí
- jednodu ho majú pomalé tempo prá e.
V na²om príspevku nepriná²ame prevratnú metódu ako vylep²i´ ²tatistiky a privies´ ºiakov ku kvalitnej²ej príprave na E MS z matematiky.
Pri h©adaní ako rie²i´ situá iu na na²ej ²kole sme analyzovali dvody neúspe hov a zamerali sme sa na niektoré faktory:
1.

H©ada´ nové prístupy k jednotlivým temati kým

elkom.

Mnohé maturitné úlohy moºno rie²i´ via erými spsobmi, treba posúdi´ z nadh©adu £asovú náro£nos´ a efektívnos´ rie²enia. Toto je
potrebné so ºiakmi trénova´.
2.

Podporova´ predstavivos´, s hopnos´ posúdi´ reálnos´ výsledku. Problémy súvisia e so s hopnos´ou porozumie´ textu matemati kej úlohy sú mnohokrát spojené s neúspe²nos´ou v rie²ení,
ºia i si nedokáºu situá ie v úlohe predstavi´, gra ky interpretova´,
at¤.
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3.

Neobáva´ sa experimentova´, skú²a´, pra ova´ s výsledkami
pri úlohá h s výberom odpovede a TAKTIZOVA. Nastavenie sa na iný spsob písania písomky je odli²né ako po£as predhádzajú eho obdobia vo vyu£ovaní matematiky.

4.

Efektívne vyuºi´ vymedzený £as. V minulom ²kolskom roku bol
sí e pred¨ºený £as zo 120 na 150 minút, ale £asový faktor zohráva
na¤alej dleºitú úlohu v úspe²nosti ºiakov.

Z pedagogi kého pozorovania a analýzy názorov ºiakov v 3. ro£níku,
ktorí si zvolili Seminár z matematiky vyplynuli pre nás tieto podnety:

•

ºia i sa e²te nestretli s testovaním vedomostí, ktoré trvalo dlh²ie ako
1 vyu£ova iu hodinu,

•

po£et úloh v testo h, s ktorými sa doteraz stretli, bol maximálne 10
- 12,

•

maximálny rozsah u£iva bol 1 - 3 temati ké

elky len v prípade

ro£níkový h testov, ale tie sa tieº nepí²u v kaºdom ²kolskom roku,

•

ºia i majú problém s kon entrá iou, vä£²inou nedokáºu sústredene
pra ova´ dlh²ie ako 30 - 40 minút,

•

pri domá ej príprave nie sú o hotní trénova´ vä£²ie mnoºstvo úloh
(napr. 30 úloh na týºdenný interval),

•

napriek pouºívaniu kalkula£ky sa vyskytuje ve©ká

hybovos´ aj v

úlohá h s dobrým postupom rie²enia.
Pro es zmien v motivá ii pedagógov aj ºiakov prebieha na GVPT v
Martine nieko©ko rokov. Po identiká ii faktorov ovplyv¬ujú i h pod©a
ná²ho názoru v zna£nej miere aj výsledky v E MS z matematiky sa pokú²ame o i h eliminá iu. Pristúpili sme k testovaniu maturantov v dvo h
skú²obný h termíno h:

•

za£iatok októbra príslu²ného ²kolského roka (ke¤ºe v tomto £ase e²te
nemajú maturanti prebraté a zopakované v²etko u£ivo, výsledky v
hodnotení neuvádzame),
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•

prvá polovi a januára príslu²ného ²kolského roka.

Januárový test má rozsah 30 úloh a £asové trvanie 130 minút (ºia i po jeho
napísaní pokra£ujú vo vyu£ovaní, test pí²u v²et i maturanti z matematiky,
hodnotenie zah¯¬ame do polro£nej klasiká ie). V tabu©ká h a grafo h sú
porovnané výsledky z tro h pred hádzajú i h ²kolský h rokov (priemerný
po£et ºiakov 48).

Tabu©ka 1: Po£ty ºiakov maturujú i h v ²kolskom roku 2014/2015 z matematiky vzh©adom na i h per entuálnu úspe²nos´ v testovania h

Per entuálna úspe²nos´ ºiakov v testovaní - ²kolský rok 2014/15
Per entuálne úrovne

január

25 %
25 % do 30 %
30 % do 35 %
35 % do 40 %
40 % do 45 %
45 % do 50 %
50 % do 55 %
55 % do 60 %
60 % do 65 %
65 % do 70 %
70 % do 75 %
75 % do 80 %
80 % do 85 %
85 % do 90 %
90 % do 95 %
95 % do 100 %

6

4

5

2

10

7

5

6

12

11

do

E MS

6

7

10

10

1

5

5

7

2

0

1

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Priemerná per entuálna
úspe²nos´

40,5

%

46,7

%

45,7

%

Celo²tátna priemerná
úspe²nos´
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Graf 1: Porovnanie per entuálnej úspe²nosti v testovania h v ²kolskom
roku 2014/2015

Graf 2: Porovnanie per entuálnej úspe²nosti v testovania h v ²kolskom
roku 2015/2016
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Tabu©ka 2: Po£ty ºiakov maturujú i h v ²kolskom roku 2015/2016 z matematiky vzh©adom na i h per entuálnu úspe²nos´ v testovania h

Per entuálna úspe²nos´ ºiakov v testovaní - ²kolský rok 2015/16
Per entuálne úrovne

január

25 %
25 % do 30 %
30 % do 35 %
35 % do 40 %
40 % do 45 %
45 % do 50 %
50 % do 55 %
55 % do 60 %
60 % do 65 %
65 % do 70 %
70 % do 75 %
75 % do 80 %
80 % do 85 %
85 % do 90 %
90 % do 95 %
95 % do 100 %

0

1

0

0

3

1

2

0

7

1

2

3

7

3

do

E MS

4

2

6

10

2

6

1

3

1

1

2

3

2

0

2

7

0

0

Priemerná per entuálna
úspe²nos´

57,2

%

65,9

%

54,3

%

Celo²tátna priemerná
úspe²nos´

Diskusia
Z preh©adu výsledkov na²ej analýzy vyplýva, ºe tréning testovania ºiakov má vplyv na úspe²nos´ v E MS z matematiky. Priemerné per entuálne výsledky ºiakov GVPT v Martine nazna£ujú súvislos´ s

elo²tátnymi

priemernými výsledkami. Na hlb²iu ²tatisti kú analýzu o signikantnosti
výsledkov povaºujeme toto obdobie za príli² krátke. V na²om prieskumnom zámere v²ak budeme pokra£ova´ a tento príspevok sme predkladali
so zámerom informá ie pre u£ite©ov matematiky.
Za aktuálne povaºujeme aj nasledovné podnety z na²ej pedagogi kej
skúsenosti, zo strany rodi£ov a ºiakov:
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•

testovanie v matematike, na tretí de¬ v poradí predmetov E je
pozna£ené únavou ºiakov, matematika by potrebovala, aby bolo testovanie na za£iatku,

•

na¤alej pretrváva problém u£ební , zbierok z matematiky, kde by
sa ºia i stretli s podobným typom úloh ako na E MS,

•

ako motivujú i faktor by bola reak ia V na výsledky E MS z
matematiky, takmer ºiadne kritériá pri prijímaní s i h výsledkom
nesúvisia.

Tabu©ka 3: Po£ty ºiakov maturujú i h v ²kolskom roku 2015/2016 z matematiky vzh©adom na i h per entuálnu úspe²nos´ v testovania h

Per entuálna úspe²nos´ ºiakov v testovaní - ²kolský rok 2016/17
Per entuálne úrovne

január

E MS

25 %
25 % do 30 %
30 % do 35 %
35 % do 40 %
40 % do 45 %
45 % do 50 %
50 % do 55 %
55 % do 60 %
60 % do 65 %
65 % do 70 %
70 % do 75 %
75 % do 80 %
80 % do 85 %
85 % do 90 %
90 % do 95 %
95 % do 100 %

6

0

1

0

3

3

2

1

10

4

2

5

2

3

0

6

6

5

0

2

4

8

0

1

3

3

0

0

1

0

0

0

do

Priemerná per entuálna
úspe²nos´

48,5

%

57,4

%

45,9

%

Celo²tátna priemerná
úspe²nos´
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Graf 3: Porovnanie per entuálnej úspe²nosti v testovania h v ²kolskom
roku 2016/2017

Záver
Kaºdý stredo²kolský u£ite© matematiky je so spomínanou problematikou
v beºnom kontakte a ostáva nám iba veri´, ºe máme nádej na lep²ie podmienky pre na²u prá u. Dovtedy sa vynasnaºíme robi´, £o je v na²i h
silá h, napríklad aj prístupmi uvedenými v tomto £lánku.

Kontakt: RNDr. Daniela pigúthová, PhD.
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin
e-mail: danielaspiguthovagmail. om
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Minuloro£ná 48. konferen ia slovenský h
matematikov v znamení jubileí osobností
slovenskej matematiky2
Mariana Mar£oková
Minuloro£ná konferen ia slovenský h matematikov sa konala 24.-27. novembra 2016 tradi£ne v Jasnej pod Chopkom. Na konferen ii odzneli 4
pozvané plenárne predná²ky, 24 krátky h prihlásený h referátov a 1 predná²ka ví´azky sú´aºe o Cenu akademika S hwarza. Program konferen ie
moºno temati ky

harakterizova´ pod©a predná²ok v jednotlivý h d¬o h

takto:
1. v piatok 25. novembra odzneli predná²ky zvä£²a zamerané na geometriu;
2. sobota 26. novembra bola pedagogi ko-didakti ká;
3. v nede©u 27. novembra odzneli predná²ky prezentujú e inºinierske
a iné apliká ie matematiky.
Ke¤ºe

ie©om konferen ie je nielen sprostredkováva´ informá ie o no-

vý h poznatko h v matematike, ale plni´ aj spolo£enskú a komunika£nú
funk iu, vyuºili sme túto príleºitos´ aj k pripomenutiu si zásluh via erý h matematikov, ktorí roku 2016 dosiahli okrúhle ºivotné jubileá a na
konferen ii boli prítomní.
Prvým z ni h bol £erstvý sedemdesiatnik Vojte h Bálint (ilinská univerzita v iline), ktorý predniesol v prvý de¬ konferen ie prvú plenárnu
predná²ku s názvom Krása geometrie. Oboznámil ú£astníkov konferenie s výsledkami svojej výskumnej prá e v oblasti diskrétnej geometrie,
ktorej sa venuje vä£²inu svojho profesionálneho ºivota. A nielen s výsledkami svojej prá e, ale aj prá e významný h matematikov, ktorí prispeli k
rozvoju tejto oblasti matematiky. Zvlá²´ pripomenul význa£né výsledky
nedávno zosnulého svojho kolegu Pavla Novotného.
Ako druhú v poradí sme si vypo£uli ¤al²iu geometri kú plenárnu predná²ku s názvom Apliká ia geometrie v robotike, ktorú predniesol Ján

2 lánok

je prevzatý z Obzorov matematiky, fyziky a informatiky £. 1/2017.
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Bak²a z Te hni kej univerzity vo Zvolene. Táto geometria bola difereniálna. Tá má v TUZVO svoju tradí iu v¤aka profesorovi Antonovi Dekrétovi a jeho nasledovníkom, medzi ktorý h J. Bak²a patrí.
Potom odznela predná²ka ví´azky sú´aºe o Cenu akademika S hwarza
Lenky Hal£inovej (UPJ Ko²i e) o Teórii miery (a integrálu) bez poºiadavky aditivity. Na druhom mieste v tejto sú´aºi sa umiestnil Radoslav
Chupá£ (ilinská univerzita) s prá ami o diferen iálny h rovni ia h, ktorý
sa konferen ie nemohol zú£astni´.
Popolud¬aj²í blok prihlásený h referátov prvého d¬a konferen ie otvoril ¤al²í jubilant - osemdesiatnik Beloslav Rie£an. Prezentoval knihu Tibor Neubrunn (1929-1990) autorov A. Dvure£enského, . Holej, K. Jankovej a B. Rie£ana. Nasledovali ¤al²ie krátke referáty, tieº vä£²inou geometri ké, ale aj iné. Predná²ajú imi v tomto bloku boli: M. Repovský (NÚCEM), K. Ce hlárová, G. Semani²in (obaja z UPJ Ko²i e), M. Hole²ová
(U v iline), . Tka£ik (KU Ruºomberok), M. Med©a a M. Tje²²ová
(obaja z STU Bratislava).
Druhý de¬ konferen ie bol venovaný didaktike matematiky. Dopolud¬aj²ie plenárne predná²ky boli dve. Blok za£al predná²kou Ingrid Semani²inovej (UPJ Ko²i e) s názvom Nad £ím premý²©a dobrý u£ite©
matematiky. . . a ako vies´ k didakti kému mysleniu budú i h u£ite©ov.
Po predná²ke vznikla aj polemika o tom, £i u£ite© má ma´ podrobné prípravy alebo nemá ma´ podrobné prípravy na výu£bu a v £om by mal spo£íva´ nadh©ad u£ite©a nad vyu£ovanou látkou. Druhá v poradí bola plenárna predná²ka Jany Kraj£iovej (gymnázium Alejová, Ko²i e) s názvom
Na²e skúsenosti s prá ou s nadanými de´mi. Do tejto tematiky výborne
zapadla ¤al²ia predná²ka Nieko©ko príspevkov k matematike na gymnáziu, ktorú predniesol Ladislav Spi²iak (Gymnázium robárova, Ko²i e)
a tieº blok popolud¬aj²í h krátky h referátov predná²ajú i h: S. eretková, K. Bulková (obe UKF v Nitre), M. Stankovi£ová, P. Vankú² (obaja
UK Bratislava), V. Hube¬áková (UPJ Ko²i e) a pán M. Bazovský (dhod a), vä£²inou pravidelný h ú£astníkov tý hto konferen ií.
Sobot¬aj²í spolo£enský ve£er sa za£al blahoºelaním spomínaným jubilantom - Vojte hovi Bálintovi a Belovi Rie£anovi a ¤al²iemu jubilantovi
Oliverovi idekovi, ktorý v roku 2016 dosiahol 75 rokov veku. Predseda
JSMF Martin Kalina mu po¤akoval za jeho desa´ro£né pre ízne fotogra-
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 ké reportáºe z pred hádzajú i h konferen ií slovenský h matematikov.
Pvodne sme zamý²©ali zablahoºela´ aj profesorovi Milanovi Hejnému k
osemdesiatke, ktorého sme tieº na konferen iu pozvali, av²ak z rodinný h
dvodov sa nemohol zú£astni´. Prajeme mu pevné zdravie a ve©a tvorivý h
síl v oblasti didaktiky matematiky aspo¬ takto na dia©ku.

J. Dobo², B. Rie£an, J. Borsík diskutujú po£as prestávky.

V tre´om dni konferen ie sa predstavili najmä mladí referujú i s krátkymi referátmi o inºiniersky h a iný h apliká iá h matematiky: I. Ilavská
(U v iline), M. Ma ák, V. Kleinová, O. Sta²ová, L. Tomek, M. Kollár,
M. Ambroz, K. Hri¬áková a J. Urbán (v²et i STU Bratislava). V tomto
bloku mala prednies´ plenárnu predná²ku aj profesorka Mária Luká£ová
(University of Mainz), ktorá z pra ovný h dvodov nemohla na konfereniu prís´. Pani profesorku pozdravujeme a te²íme sa na stretnutie s ¬ou v
budú nosti.
E²te treba na záver spomenú´, ºe na konferen ii mal s hdzu výbor
Slovenskej matemati kej spolo£nosti (SMS), ktorú viedli podpredsedovia
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SMS Daniel ev£ovi£ a Du²an veda. Rezonovali najmä problémy okolo
maturity z matematiky, ktorú by si vyºadovali aspo¬ STEM odbory na
vysoký h ²kolá h.
Konferen iu zorganizoval organiza£ný výbor v zloºení: B. Doro iaková,
M. Kúdel£íková, M. Mar£oková, Z. Sedlia£ková a M. Záborský. Editormi
zborníka konferen ie boli: M. Mar£oková a M. Kúdel£íková. Fotogra ké
reportáºe z konferen ie boli dielom Jana Fran · a Martina Hri¬áka. Jan
Fran · (VUT Brno) predniesol pozdrav od bratskej JMF. al²ie informá ie o konferen ii je moºné nájs´ na: www.konferen iajasna.sk.

Kontakt: do . RNDr. Mariana Mar£oková, CS .
ilinská univerzita v iline
Univerzitná 1, 010 26 ilina
e-mail: mariana.mar okovagmail. om
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Organizujeme. . .

Sú´aº  O

enu akademika tefana S hwarza 

Vyhlásenie sú´aºe:

Slovenská matemati ká spolo£nos´, sek ia JSMF, vyhlasuje na
rok 2018 sú´aº

O enu akademika tefana S hwarza
Pravidlá sú´aºe:
1. Návrh na udelenie

eny sa podáva predsedovi SMS písomne alebo

elektroni ky.
2. Návrh mºe poda´ sú´aºia i alebo ©ubovo©né matemati ké pra ovisko na Slovensku so súhlasom sú´aºia eho.
3. Sú´aºia i musí by´ riadnym £lenom JSMF.
4. Vek sú´aºia eho do 30 rokov v danom kalendárnom roku.
5. Predloºenie jediného sú´aºného súboru vede ký h prá

z matemati-

ky.
6. Sú´aºný súbor prá

pozostáva z prá , z ktorý h kaºdá alebo bola

publikovaná v niektorom vede kom matemati kom £asopise alebo je
priloºené potvrdenie o prijatí na jej publikovanie.
7. iadna z predkladaný h prá

nebola v minulosti sú£as´ou súboru

prá , ktorý uº bol o enený v tejto sú´aºi.
8. Náleºitosti prihlá²ky do sú´aºe: prihlá²ka, krátky ºivotopis, doklad
o £lenstve v JSMF, súbor sú´aºný h prá

(dvakrát, ak sa návrh

podáva v písomnej podobe).
9. Uzávierka pre podanie návrhov: 30. september 2018.
10. Výbor SMS ustanoví komisiu pre vyhodnotenie návrhov a na základe
návrhu tejto komisie výbor JSMF rozhodne o udelení

eny.

11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na nasledujú ej Konferen ii
slovenský h matematikov v roku 2018.
12. Laureát

eny má právo prezentova´ výsledky svojej prá e vo forme

pozvanej plenárnej predná²ky v rám i programu Konferen ie slovenský h matematikov v roku 2018.
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Sú´aº  O

enu Petra Pavla Barto²a 

Vyhlásenie sú´aºe:

Slovenská matemati ká spolo£nos´, sek ia JSMF, vyhlasuje na
rok 2018 sú´aº

O enu Petra Pavla Barto²a
Pravidlá sú´aºe:
1. Návrh na udelenie

eny sa podáva predsedovi SMS písomne alebo

elektroni ky. Návrh mºu poda´ £lenovia JSMF, matemati ké alebo
vzdeláva ie pra ovisko na Slovensku. Sú£as´ou návrhu je súhlas navrhovanej osoby.
2. Navrhovaný kandidát musí by´ riadnym £lenom JSMF.
3. Sú£as´ou návrhu na udelenie
krátky ºivotopis a súbor prá
prá e vede kého

eny je

harakteristika navrhovaného,

z oblasti vyu£ovania matematiky -

harakteru, u£ebni e a iné u£ebné texty, materiály

pre vý hovu matemati ký h talentov, prá e popularizujú e matematiku a vyu£ovanie matematiky a pod.
4. iadna z predkladaný h prá

nebola v minulosti sú£as´ou súboru

prá , ktorý uº bol o enený v tejto sú´aºi.
5. Uzávierka pre podanie návrhov: 30. september 2018.
6. Výbor SMS ustanoví komisiu pre vyhodnotenie návrhov a na základe
návrhu tejto komisie výbor JSMF rozhodne o udelení

eny.

7. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na nasledujú ej Konferen ii
slovenský h matematikov v roku 2018.
8. Laureát

eny má právo prezentova´ výsledky svojej prá e vo forme

pozvanej plenárnej predná²ky v rám i programu Konferen ie slovenský h matematikov v roku 2018.
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Poznámky:
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