
ZMYSLUPLNÉ POVOLANIE: učiteľ počtov a merby 
 

Úvod: stretnutie s matematikou 
   Je veľmi málo ľudí, ktorí by si nevedeli predstaviť a spomenúť na školské vyučovanie 

matematiky v základnej alebo strednej škole. Ich skúsenosti a spomienky sú možno veľmi rôzne. 

Čo asi rozprávajú svojim potomkom, ako ešte teraz vnímajú „počty a merbu“? Čím a ako 

ovplyvnilo vyučovanie matematiky ich  intelekt a svetonázor, spôsob myslenia a konania?  

Prináša štúdium matematiky to, čo vnímame ako matematickú kultúru? 

   Zamyslime sa: Vzrušujúca harmónia prírody prebúdza v človeku cit, ktorý nazývame 

matematická kultúra. Stretli ste sa už takto s matematickým vyučovaním? 

   Matematika sa rodí z pochopenia štruktúry organizovaného celku. Odráža a modeluje procesy 

myslenia. Odhaľuje vzťahy a súvislosti. Vedie od názoru k abstrakcii. Vytvára algoritmy, ktoré 

uľahčujú pochopenie rôznych oblastí vedy a techniky. 

   Ľudstvom vyhľadávaná múdrosť sa skrýva za všestranným univerzálnym usudzovaním. 

Myslením  znásobil človek svoje sily a riadi svoj osud. Fungujúce ľudské zmysly spojené  

s pamäťou oživenou myšlienkovým porozumením vedú človeka k úsudkom, predpovediam, 

odhaleným súvislostiam. Rozvíja sa zmysel pre zdôvodňovanie faktov, schopnosť správne 

argumentovať, definovať, odvodzovať nové poznatky, dokazovať. Logické chápanie 

kvantitatívnych vzťahov a priestorových foriem reálneho sveta vytvára sústavu matematických 

vedomostí a zručností so širokým aplikačným využitím. Matematika sa stáva metódou určenia 

i riešenia mnohých vedeckých a technických problémov. Rozšírenie matematickej kultúry  

je civilizačnou nevyhnutnosťou, matematické schopnosti sú produktívnou silou spoločnosti. 

 

Zodpovednosť je na učiteľoch 
   Na učiteľoch záleží, aby zo škôl žiaci neodchádzali ľahostajní k problémom, ktorých riešenie čaká 

aj na nich. Učitelia školskej matematiky budú v prvom rade zodpovední za to, či ich žiaci boli 

"zasiahnutí úprimne a hlboko" matematickou kultúrou, či pri vyučovaní premýšľali, či sa naučili 

zmysluplne myslieť. Štúdiom matematických disciplín mohli získať primeranú výkonnosť  

pre efektívny rozvoj poznávacích schopností a intelektu. Matematické vzdelanie možno chápať  

ako základnú a nezjednodušiteľnú súčasť všeobecnej ľudskej kultúry a technickej civilizácie. 

Vyučovanie a štúdium matematiky prispieva k zušľachťovaniu celej ľudskej osobnosti v jej zložke 

poznávacej i osobnostnej. 

   Vyučovanie matematiky, ak má byť úspešné pri všestrannom harmonickom rozvoji osobnosti 

mladého človeka, nemôže byť iba odovzdávaním informácií, ale aj dialógom človeka s človekom.  

"Ak chceme niekoho presvedčiť, musíme sa stať kusom jeho osobného života", hovorieval Karel 

Čapek. Zodpovedný učiteľ matematiky učí i vychováva. Vkladá do sŕdc i umu mladých ľudí vedu  

i umenie. Posilňuje presvedčenie, že s matematickým poznaním možno vykročiť do budúcnosti 

bezpečnejšie. 

   "Najlepším spôsobom ako vyučovať druhých je presvedčiť ich, aby sa pýtali a tvorili. Nerobte im 

kázeň - povzbuďte ich k činnosti." Myšlienka P. R. Halmosa, uznávaného matematika, jasne 

naznačuje motiváciu štúdia matematiky. Zapamätajme si ešte aj tento jeho názor: "Každý, kto učí, 

 i keď učí len stredoškolskú algebru, by bol lepším učiteľom, keby premýšľal  o dôsledkoch, ktoré 

má jeho predmet mimo tento predmet, keby čítal o súvislostiach svojho predmetu s inými 

predmetmi, keby sa snažil vytvoriť úlohy, ktoré takéto dôsledky a súvislosti naznačujú - keby sa, 

inými slovami, zaoberal výskumom v stredoškolskej algebre a okolo nej. To je jediná cesta, ako si 

sám v sebe udržať pri živote bádateľský prístup človeka, ktorý kladie otázky a tým byť aj schopný 

odovzdávať ich ďalším." 

 

Vedieť odhaľovať štruktúry 
   "Jedným z hlavných cieľov vyučovania matematiky musí byť: ukázať tým, čo sa jej chcú venovať, 

radosť z poznania a vychovať ich k disciplinovanému logickému mysleniu a ku koncentrovanej 

duševnej činnosti, bez ktorej v matematike nikto nemôže mať úspech. Opravdivý učiteľ matematiky 



kladie predovšetkým dôraz na otázku "prečo?", čiže na pochopenie vecí a snaží sa vychovávať 

žiakov k samostatnému mysleniu" (A. Rényi, maďarský matematik). Matematika môže byť 

pracovnou metódou. Učiť sa matematiku, znamená predovšetkým chcieť uvažovať, učiť sa myslieť. 

Nevyhnutným predpokladom je vzbudenie záujmu o myslenie, argumentáciu, spôsoby dôkazov. 

Matematické vedomosti sa rodia z pochopenia štruktúry sledovaných javov. Schopnosť i záujem  

o abstrakciu sa dostavuje iba postupne a logické usudzovanie treba v škole vyžadovať citlivo,  

no vytrvalo a systematicky. 

   Učiteľ matematiky tvárou v tvár svojim žiakom režíruje náladu vyučovacej hodiny, usmerňuje 

záujem a aktivitu, zvýrazňuje túžbu premýšľať. Od učiteľa závisí ako postaví štruktúru výkladu,  

aké informácie použije, ako ich zaradí, ako účinne presvedčí študentov, že už školská matematika  

je užitočný prostriedok na riešenie jednoduchých teoretických i praktických problémov. Učiteľ 

matematiky musí vedieť vyhľadávať, vytvárať, dokazovať i vyvracať hypotézy, odkrývať 

jednotlivosti a súvislosti, odhaľovať štruktúry a vypozorovať systémy. Má byť historikom 

matematiky, psychológom matematického myslenia, pedagógom spracovania matematických 

poznatkov, organizátorom matematickej kultúry, opravárom výpočtových metód i nepolepšiteľným 

zdrojom "nematematického" optimizmu. 

 

Usmerniť študentov 
   Aj pri štúdiu matematiky platí zásada: Motivácia má rovnocenný význam ako schopnosti. 
Učiteľ matematiky musí byť dobre motivovaný a vedieť dobre motivovať. Veľmi cennou črtou 

osobnosti učiteľa je umenie vyvolávať záujem o prácu s matematickým textom, o riešenie 

primeraných problémov, o rozšírenie matematických poznatkov a zručností. Učiteľ má dokázať 

viesť svojich žiakov k väčšej náročnosti a húževnatosti v štúdiu, má vedieť odhaliť pravý dôvod  

ich neúspechu. Vedomosti študentov a štýl ich študijnej práce sú často odrazom aj činnosti učiteľov, 

ich ľudských osobností a odborno-pedagogickej erudície. Čím dôkladnejšia je učiteľova všestranná, 

pedagogická, odborná i motivačná príprava na vyučovaciu hodinu, tým lepšie a účinnejšie  

je vyučovanie a jeho dopad na študijnú aktivitu žiakov. Maximálna mobilizácia duševných síl  

je možná len vtedy, ak rozumová činnosť prináša nejaký pravdivý neformálny úspech.  

Bez sústavnej nefalšovanej previerky samostatnej spôsobilosti  uplatniť matematické poznatky bude 

naďalej trvať nespokojnosť s matematickými vedomosťami väčšiny našich žiakov. 

   Učiteľ matematiky má vedieť vytvárať priaznivú pracovnú atmosféru pre matematické 

poznávanie, musí skúmať potreby a pripravovať cesty pre riešenie matematických úloh. Žiak musí 

mať právo pýtať sa i právo mýliť sa v procese učenia sa. Múdry učiteľ vie povzbudiť, ukázať cestu, 

po ktorej môže študent samostatne kráčať. Skúsený učiteľ objavuje a rozvíja vlohy a schopnosti, 

nachádza pole pôsobnosti pre zvláštnosti individualít žiakov. Stáva sa kritikom i radcom.  

Z učiteľovej lásky k matematike vyplýva jeho dôslednosť i náročnosť,  ale aj chápavosť a citlivosť 

k študijným a často i ľudským problémom svojich žiakov. Učiteľ matematiky kladie základy pre to, 

čo v osobnosti študentov rozhodne o ich postoji k matematickej kultúre, k jej použitiu  

v každodennej praxi. 

 

Zušľachťovanie umu 
   Štúdium matematiky patrí k podstatným zložkám rozumovej výchovy. Vedie k túžbe naučiť sa 

niečo dokonale. Možno ho prežívať ako intelektuálne cvičenie. Ideálom, nie príliš vzdialeným,  

by malo byť vyučovanie a štúdium matematiky ako tvorivý zápas o krásu a použitie matematických 

poznatkov. Rád opakujem slová Hansa Freudenthala: "Nepýtajte sa nikdy, koľko matematiky sa 

môže žiak naučiť. Pýtajte sa radšej, v akej miere môže matematika vo vzdelaní študenta prispieť  

k jeho ľudskej dôstojnosti." Hlavným didaktickým cieľom v práci učiteľa školskej matematiky  

je rozvíjať podstatne hlbší vzťah medzi myslením človeka a abstraktnými pojmami už elementárnej 

matematiky, aby duchovné hodnoty matematickej kultúry pretvárali ľudskú osobnosť  

do zmysluplných praktických skutkov pre vytváranie trvalých hodnôt. Odborné, pedagogické, 

všeobecne ľudské schopnosti učiteľov matematiky môžu prispievať k vytváraniu kultivovaného 



vzťahu k matematickému poznávaniu ako porozumeniu  prírodných javov a ľudských 

myšlienkových štruktúr. Motivačný vplyv a tvorivé umenie učiteľa je črta dôležitejšia ako osnovy  

a učebnice. „Hlboké zaujatie, učiteľova láska k predmetu vychováva lepšie než akákoľvek 

informácia, ktorú podáva. Keď študenti počúvajú nadšenca, získavajú viac ako zo styku 

s akýmkoľvek učencom: veľký príklad nezištnej lásky“ (E. S. Ventcelová). Už aj štúdium  

a vyučovanie školskej matematiky by sa mali stať kultúrno-spoločenským zážitkom, ponukou  

pre ideály pravdy, správnej argumentácie i kritickej reflexie. Plnohodnotná školská matematická 

kultúra, vytváraná spoluprácou učiteľov a žiakov, môže zušľachťovať ich tvorivé poznávacie 

schopnosti i potrebné osobnostné vlastnosti. V srdciach študentov múdry učiteľ posilňuje obsahom 

i formou svojej vedy zdroj rozumu i odvahu a rozvahu myšlienkových konštrukcií. 

 

Záver: potešenie ducha matematickou kultúrou 
   Ľudský život bez určitých matematických poznatkov nie je určite krásnejší ani bohatší. Charles 

Darwin to vystihol poznámkou: „Ľudia, ktorí si osvojili princípy matematiky, majú o jeden zmysel 

viac než obyčajní smrteľníci.“ Skoro všetci sa ľahko môžete presvedčiť, že moderný široko 

štruktúrovaný svet sa stále viac „matematizuje“. Úlohou učiteľov matematiky je, aby v predsieni 

rôznych odborných vedeckých disciplín pripravovali ľudí, ktorí budú obohatení spoľahlivými 

základmi matematickej kultúry.                                                                                 Dušan JEDINÁK, 

emeritný učiteľ počtov a merby, 

výrobca motivačných bublín 

 

Žiakom, študentom, kolegom, známym...  
 

Je viac-menej jedno, 

čo sa učí. Dôležité je, 

ako sa učí a kto učí. 

Hlboké zaujatie, učiteľova 

láska k predmetu 

vychováva lepšie 

než akákoľvek informácia, 

ktorú podáva. Keď študenti 

počúvajú nadšenca, 

získavajú viacej ako 

zo styku s akýmkoľvek učencom: veľký 

príklad nezištnej lásky. 
I. Greková: Katedra 

 

Prajem Vám nefalšovanú radosť  
zo zmysluplného poznávania, 
lebo máte pochopiť nielen reálny svet  
a jeho zákonitosti, ale aj tvorivú duchovnú 
hodnotu vteleného Slova.           Dušan Jedinák 

 
Vyučovanie nie je veda; to je umenie. 
Ak by vyučovanie bola veda, tak bude 

obsahovať najlepší spôsob vyučovania 
a každý človek by sa musel učiť tým 
spôsobom. Vyučovanie nie je veda, 

je tam veľa možností pre osobné rozdiely… 
Vysokoškolský profesor matematiky 

György Pólya (1887-1985) 


