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ÚVOD 
 
     Na každom kroku počujeme, že školstvo potrebuje reformu, ale na jej uskutočnenie nie sú 
dostatočné financie. Zrejme takýmto spôsobom by sme dokázali naše tvrdenie konkretizovať, 
a uvažovať povedzme o matematike. Mohli by sme tvrdiť, že potrebujeme nové učebnice, 
nové pracovné zošity, inovované  tematické plány a učebné osnovy, zredukované štandardy, 
špičkovú didaktickú a výpočtovú techniku, ... , ale málokedy si uvedomujeme, že skutočné 
nové trendy vo vyučovaní matematiky majú korene v novom pohľade na matematiku, 
v novom chápaní jej významu a hlavne v inom, lepšom, bližšom a bezprostrednejšom prístupe 
učiteľa k žiakom. A to sú skutočné zmeny, na ktoré vyučovanie matematiky čaká. Aspoň 
čiastočné uskutočnenie týchto zmien by prispelo k tomu, aby sa žiaci tešili na hodiny 
matematiky a aby boli šťastní. 
 

ZÁKLADOM VZŤAHU UČITEĽ – ŽIAK MUSÍ BYŤ LÁSKA KU ŠTUDENTOM 
 
     Matematiku väčšina žiakov považuje za ťažký, nepochopiteľný, nezáživný a nudný 
predmet, ktorý je neraz postrachom pre študentov. Je to rozšírený, ale veľmi nepriaznivý jav. 
Myslíme si, že väčšina problémov s matematikou pochádza z prvotných skúseností študentov. 
Ak ich prvé stretnutie s matematikou nebolo radostné a neprinášalo úspechy, stanú sa 
apatickými  voči nej. A v tejto oblasti dokáže veľa urobiť učiteľ matematiky, totiž jeho 
osobný prístup k predmetu, prístup k žiakom ovplyvňuje na dlhé obdobie (ak nie na celý 
život) vzťah žiaka k matematike. 
     Žiak musí vidieť, že učiteľovi na ňom záleží, že prakticky žije preňho. Musí vidieť, že 
učiteľ miluje svoju školu, cíti sa v nej výborne a s radosťou vstupuje do každej triedy. Nikdy 
mu nechýba úsmev na tvári a je vždy optimisticky naladený. A týmto spôsobom dokážeme 
vybudovať úprimný vzťah a blízkosť ku študentom. Vieme, že to nie je ľahká úloha, veď 
každý učiteľ má svoje problémy, starosti a často nie je ľahké sa od nich odosobniť. Napriek 
tomu tvrdíme, že vstupom do triedy majú zostať učiteľove starosti a všetky osobné problémy 
za dverami, aby sme sa mohli plne venovať žiakom. Učiteľ matematiky ( a nielen on) má byť 
šíriteľom pokoja, porozumenia, lásky a životného optimizmu! 
 

NEMOŽNO KAŽDÉHO ŽIAKA NAUČIŤ VŠETKO 
 
     V tejto časti príspevku sa nechceme venovať dôležitosti jednotlivých školských 
predmetov. Nemôžme si však nevšimnúť, že nie je možné, aby jeden žiak dokázal absorbovať 
obrovské množstvo encyklopedických vedomostí zo všetkých predmetov. Preto je dôležité 
v súlade s učebnými osnovami a štandardmi vykonať dokonalé triedenie poskytnutých 
informácií z toho – ktorého predmetu Napríklad nie je možné, aby žiak počas štúdia 
v ročníkoch 5. – 9. ZŠ a počas gymnaziálneho štúdia dokázal z matematiky osvojiť, pochopiť 
a aplikovať všetko, čo má v učebniciach matematiky na 2873 stranách (pritom sme nepočítali 
zbierky úloh a rôzne doplňujúce učebné texty). Cieľom dnešnej matematiky je naučiť žiaka 
myslieť a uvažovať v súvislostiach. Žiakom máme vysvetľovať princípy, podstatu a vzájomné 
súvislosti medzi získanými poznatkami v nadväznosti na ich neskoršie využitie v ďalšom  



štúdiu a aplikáciu v živote. K triedeniu poznatkov, ktoré sprostredkovane odovzdávame 
žiakom, pristupujeme z pohľadu ich využitia, a samozrejme, nadväznosti na niektoré ďalšie 
vyučovacie predmety. Učiteľ nie je (nesmie byť) iba sprostredkovateľom informácií 
(vzdelávacia úloha), ale najmä vzorom pre žiakov svojím osobným prístupom k daným 
problémom a hlavne svojimi osobnostnými vlastnosťami (výchovná úloha). A práve v tejto 
oblasti sú ešte obrovské rezervy vo vyučovaní matematiky na našich základných a stredných 
školách. 
 

VZBUDIŤ ZÁUJEM O MATEMATIKU 
 

     Našou snahou je, dosiahnuť u žiakov záujem o matematiku a v neposlednom rade aj 
o učenie sa. Ale čo znamená učiť sa? Ide o prácu, alebo o zábavu? Snažme sa docieliť, aby to 
bola zábavná práca. Práca by nesmela byť pre žiaka záťažou, ale činnosťou, ktorú rád 
vykonáva. Zodpovedajú tejto požiadavke príklady z dnešných zbierok úloh? Čiastočne. 
Stretávame sa aj s príkladmi, ktorých riešenie je prakticky stratou času. Preto je veľmi 
dôležité, aby zbierky úloh zodpovedali požiadavkám doby, aby boli zaujímavé a pútavé. Ak 
nie sú, tak úlohou dobrého učiteľa matematiky je pripraviť také príklady, ktoré rozvíjajú 
myslenie, zbystria rozum, uľahčujú osvojenie si učiva a vzbudzujú záujem žiakov. Najlepšie 
príklady sú tie, ktorým sa žiaci venujú aj vo svojom voľnom čase. 
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV A HĽADANIE SÚVISLOSTÍ 
 

     Je dôležité, aby sme nepodávali vždy len hotové výsledky, ale nastoľme problém, ktorý 
budú riešiť žiaci, budú hľadať súvislosti. Nech žiaci prídu na príslušné riešenie, nech sa 
dostanú k samotnej definícii! My ich, samozrejme, usmerňujeme, logicky vedieme 
k správnemu riešeniu. A výsledok? Radosť z práce a pocit úspechu.  Učiteľ musí byť trochu 
aj hercom! Musí prejaviť aj svoju osobnú radosť z úspechu žiaka, prípadne sa aj prekvapiť. 
Žiaci teda pod našim vedením prichádzajú k dosiahnutému cieľu – úspechu, ktorý ich nabáda 
k ďalšej práci, ale pritom cítia, že učiteľ im pomáha – chce, aby vedeli. Učiteľ dáva prvý 
impulz, nastoľuje problém, usmerňuje činnosť žiakov, ale úspech vždy patrí žiakovi. Je to 
vlastne spoločná práca, ktorej cieľom je úspech žiaka a v neposlednom rade aj osvojenie si 
učiva. 

Nebuďme skúpi na pochvalné slová, na slová uznania i povzbudenia, samozrejme, ak sú 
zaslúžené! Uznajme a chváľme, keď nás žiak prekvapí vynikajúcim výkonom, ale chváľme  
vždy výkon a nie samotného žiaka! Nech žiak nie je hrdý na seba, ale na svoju prácu, na 
výsledok, ktorý dosiahol. 
 

NECH JE UČITEĽ MAJSTROM SVOJHO UMENIA 
 

     Nemôžeme a ani nesmieme za každú cenu chcieť dosiahnuť kvantitatívne výsledky. 
Skinner povedal: „Výchova je to, čo v človeku ostane, keď zabudne čo sa naučil“. Môžeme sa 
pozrieť na danú problematiku aj z trochu iného pohľadu. Máloktorý študent si pamätá aj po 
rokoch, čo sme ho naučili, ale nikdy nezabudne na to, ako sme sa k nemu správali. 
     Preto si myslíme, že osobnosť učiteľa zohráva kľúčovú úlohu nielen pri výchove, ale aj pri 
vzdelávaní. Je totiž dokázané, že žiak, či študent si oveľa ľahšie a radostnejšie osvojí učivo, 
keď ho podáva človek preňho prijateľný, človek, ku ktorému má pozitívny vzťah. Veľakrát sa 
študenti učia daný predmet ani nie zo záujmu, ale z úcty voči učiteľovi, ktorého považujú za 
osobnosť, za svoj vzor. 
     Ak je učiteľ „majstrom svojho umenia“ a vie citlivo pracovať s týmito vzťahmi, dosahuje 
dobré výsledky aj vo vzdelávacej oblasti. Je veľmi pekné a žiadúce, aby študenti videli vo 



svojom učiteľovi svoj vzor a taktiež, aby si učiteľ uvedomil svoju zodpovednosť pri svojej 
každodennej činnosti a hlavne vo vzťahu ku študentom. 
 

VŽDY JASNE SFORMULOVAŤ PRAVIDLÁ HRY 
 

     Žiaka nikdy nesmieme považovať za „skoro človeka“, alebo za menejcenného občana, ale 
približujeme sa k nemu alebo spolupracujeme s ním ako s partnerom a zásadne vždy 
priateľsky. Preto musia byť vždy dopredu známe pravidlá spolupráce. Žiak vždy musí cítiť, že 
učiteľ mu chce dobre a že koná v jeho prospech. Ak sú jasné pravidlá spolupráce, 
a samozrejme, aj sankcie za ich nedodržanie, žiak ľahšie prijíma prípadný neúspech. Dokáže 
to prijať aj z toho dôvodu, že vidí, že učiteľ koná z lásky k nemu. V žiadnom prípade ale 
nesmie byť láska v rozpore so spravodlivosťou. 
     Z pedagogického a morálneho hľadiska sú neprijateľné dva typy učiteľov: nespravodlivo 
milosrdný a nemilosrdne spravodlivý. Konať v súlade s touto požiadavkou vyžaduje skutočný 
charakter a výborné osobnostné vlastnosti pedagóga. 
 

RIEŠME PROBLÉMY NAŠICH ŽIAKOV 
 

     Individuálne sa treba venovať každému žiakovi, ale dodržať pritom rovnomernosť. Žiaci 
sú najcitlivejší na to, ak pociťujú, že vyučujúci ich ignoruje a pritom niektorých 
uprednostňuje a dokonca má aj svojich „miláčikov“. Je to veľmi vážna prekážka vo 
vybudovaní skutočného priateľského vzťahu učiteľa so žiakmi. Každý pedagóg by mal preto 
dávať pozor na to, aby rovnomerne rozložil svoju pozornosť na všetkých žiakov, aby bol 
k nim spravodlivý a podľa možnosti sa im dokázal venovať aj individuálne, ak majú také 
problémy a otázky, s ktorými nechcú vystúpiť pred triedou. 
     Študentom dobre padne, ak sa zaujímame o ich problémy, poznáme ich rodinné pomery 
a pozeráme sa na nich komplexne, nie len cez daný (nami vyučovaný) predmet. Dôležité sú 
preto individuálne, neformálne rozhovory a v neposlednom rade aj anonymné ankety týkajúce 
sa nami vyučovaného predmetu, našich nedostatkov a žiackych návrhov na zlepšenie danej 
situácie. Môže sa totiž stať, že učiteľ ani pri najlepšej vôli sa nedokáže presne vžiť do situácie 
študenta a ťažko sa dokáže pozerať na svet a na daný problém študentskými očami. 
 

DÔVEROVAŤ ŠTUDENTOM 
 

     Veľmi pozitívne ovplyvňuje vzťah učiteľ – žiak, ak svojim žiakom, študentom 
dôverujeme. Naša dôvera vyvolá v študentovi opätovnú dôveru k pedagógovi. Spolupráca 
založená na vzájomnej dôvere je naozaj úspešná vo všetkých smeroch. 
     Najčastejšou chybou v tejto oblasti je, keď pedagóg dáva študentom najavo, že im 
nedôveruje (udržiava od nich určitý „priepastný“ odstup), kým mu nedokážu, že si zaslúžia 
jeho dôveru. To je totiž absolútne nejasne sformulovaná (a teda nesplniteľná) požiadavka. Je 
oveľa lepšie, ak pedagóg od začiatku dôveruje študentom. Oni sa tým cítia byť poctení 
a nedovolia si tento vzťah zneužiť. 
     Vo vyšších ročníkoch „starším“ študentom môžeme zadať konkrétne úlohy organizačného 
alebo zabezpečovacieho charakteru, aby mali možnosť dokázať svoje schopnosti. Prirodzene, 
pedagóg z „primeranej vzdialenosti“ sleduje ich činnosť, prípadne im poradí, alebo skryto 
pomáha. V každom prípade je to výborná skúška študentovej ochoty a schopnosti, možnosť sa 
realizovať a v neposlednom rade aktívne pomáhať pedagógovi. 
 
 

 



ZÁVER 
 
     V predchádzajúcich riadkoch sme sa pokúsili o vymenovanie aspoň niektorých hlavných 
pilierov inovácie vyučovania matematiky, pritom sme hlavný dôraz kládli na formu 
odovzdávania vedomostí. Myslíme si, že tieto načrtnuté problémy by sa mali čoskoro 
premietnuť aj do prípravy budúcich učiteľov matematiky. Je to krásne vidieť, ako pod naším 
vedením rastú naši zverenci, ako vnikajú do tajomstiev matematiky a v neposlednom rade, 
ako objavujú krásu tejto náročnej disciplíny. Oveľa krajší je tento pocit ak vieme, že  nemajú 
pocit, že ich niekto núti k tejto činnosti, ale sú pritom slobodní, radostní a šťastní. 
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