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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 
  
 
E. R. Scheinerman (2000) uvádza ako popis diskrétnej matematiky takýto príklad: 
Svet matematiky môže byť rozdelený na dve oblasti: spojitú a diskrétnu. Rozdiel sa dá   
pekne ilustrovať náramkovými hodinkami. So spojitou matematikou korešpondujú klasické 
hodinky - s izolovanou hodinovou, minútovou a sekundovou ručičkou. Ručičky sa pohybujú 
hladko v čase. Z pohľadu klasických hodiniek v čase medzi 12,02 a 12,30 je nekonečne 
mnoho možných rozdielnych časov, ktoré vyjadruje svojim pohybom dookola sekundová 
ručička na ciferníku. Spojitá matematika študuje pojmy, t.j. nekonečno v oblasti, kde jeden 
objekt sa môže  prelievať hladko do nasledujúceho. Množina reálnych čísel je jadrom spojitej 
matematiky a - práve tak ako u klasických hodiniek - medzi dvoma reálnymi číslami je 
nekonečne veľa reálnych čísel. Spojitá matematika poskytuje výborné modely a nástroje pre 
analyzovanie javov reálneho sveta, kde prechody sú hladké v čase, včítane chodu planét 
okolo slnka alebo prúdenia krvi v tele. 
Diskrétna matematika je porovnateľná s digitálnymi hodinkami. Na digitálnych hodinkách je 
len konečný počet možných rozdielnych časov medzi 12,02 a 12,30. Digitálne hodinky 
nevykonajú zlomky sekúnd! Nie je čas medzi 12:02:03 a 12:02:04. Hodinky skočia od 
jedného času k nasledujúcemu. Digitálne hodinky môžu prejaviť len konečný počet 
rozdielnych časov a prechod od jedného času k nasledujúcemu je ostrý a jednoznačný. Práve 
tak ako reálne čísla majú hlavnú úlohu v spojitej matematike, celé čísla sú základným 
nástrojom diskrétnej matematiky. Diskrétna matematika poskytuje výborné modely a nástroje 
pre analyzovanie javov reálneho sveta, kde je náhla zmena. Diskrétna matematika je 
vynikajúco používaná  v základných aplikáciách, od počítačom riadených telefónnych 
spojení až po  pracovníkov v genetike. 
 
 
1. 1 VYMEDZENIE POJMU DISKRÉTNA MATEMATIKA 
  
Diskrétna matematika nachádza svoju aplikáciu v mnohých veľmi rôznorodých oblastiach 
ľudskej činnosti. Vzhľadom na tento fakt je určite potrebné, aby sa elementárne poznatky 
z nej dostali aj do školskej matematiky.  
 
Podľa J. G. Kemenyho, J. L. Snella a G. L. Thompsona (1971) je charakteristickým znakom 
našej doby stále rastúce prenikanie matematiky do všetkých vedných odborov. Do polovice 
20.storočia bola hlavným konzumentom výsledkov matematického bádania fyzika a 
technické vedy. Odvtedy sa však matematické metódy začínajú používať aj v ďalších 
vedných disciplínach, napr. v biológii, psychológii, jazykovede a vo vedách spoločenských, 
ktoré boli predtým značne vzdialené od pôsobenia matematiky. Je možné, že s pokračujúcim 
rozvojom bude úloha matematiky aj v týchto vedách stúpať. Spoločenské a biologické vedy 
však často používajú iné časti matematiky, ako používa fyzika a technické vedy, kde má 
najdôležitejšiu úlohu matematická analýza s pojmami limity a spojitosti. V skôr menovaných 
odboroch sa najčastejšie vychádza z množín, ktoré majú konečný počet prvkov. Preto svoje 
miesto tu má diskrétna matematika. Uvádzajú niektoré aplikácie na problémy spoločenských 
a biologických vied: 
 komunikačné a sociometrické matice – použitie orientovaných grafov pre zobrazenie 

komunikačnej siete, ilustrácia pojmov: dominantný vzťah, dvojstupňové spojenie, 
jednostupňové spojenie, moc jedinca, atď.; 

 procesy v genetike – použitie stromu logických možností k výpočtu relatívnych 
početností výskytu jednotlivých genetických typov v potomstve populácie; 
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 Astesov model učenia – vysvetlenie určitých druhov učenia, ktoré možno ilustrovať 
pomocou experimentov s použitím labyrintu; 

 pravidlá pre uzatváranie manželstiev v primitívnych spoločnostiach – použitie rodových 
stromov pre jednoduchý systematický zápis príbuzenských vzťahov. 

 
Ďalšie aplikácie uvádzajú F.P.Preparata a T.Y.Raymond (1982), hlavne z oblasti 
kombinatoriky a teórie grafov: 
 hranice pre kódy opravujúce chyby – aplikácia variácií n-tej triedy s opakovaním 

z prvkov 0, 1; 
 problém obchodného cestujúceho – použitie koeficientov pri určení počtu ciest, ktoré je 

treba preskúmať; 
 sekvenčné stroje – aplikácia označených grafov; 
 riadenie pomocou PERT a CPM (metóda kritickej cesty) – rozvrhnutie rôznych úloh 

v projekte, sieť projektu je ohodnotený orientovaný graf  bez cyklov; 
 analýza lineárnych sietí – (hlavne lineárnych elektrických sietí, najmä odporových) 

reprezentácia pomocou orientovaného grafu, základná metóda v elektrotechnike a vo 
všeobecnosti aj v teórii systémov; 

 reprezentácia štruktúr dát v počítačoch; 
 problém navrhnutia obrannej komunikačnej siete štátu a k nej priradeného záložného 

systému – použitie dominujúcich množín vrcholov neorientovaného grafu; 
 problém automatizácie v knižniciach – použitie nezávislej množiny vrcholov grafu; 

 
Nečas (1978) uvádza tieto ďalšie aplikácie teórie grafov: 
 organická chémia – znázorňovanie štruktúr molekúl organickej látky pomocou súvislého 

neorientovaného grafu; 
 elektrotechnika, elektrické siete; 
 sociológia – použitie grafov na skúmanie vzťahov medzi ľuďmi; 
 jazykoveda - použitie orientovaných grafov na skúmanie a vyjadrovanie stavby 

jednoduchej vety a súvetia. 
 
Dôležitou je tiež otázka, ktoré časti matematiky sú zaradzované do diskrétnej matematiky. 
 
J. G. Kemeny, J. L. Snell a G. L. Thompson (1971) zdôrazňujú, že diskrétna matematika 
nepredstavuje nejaký zvláštny odbor matematiky, ale zahŕňa v sebe časti už dovŕšených alebo 
nedávno vzniknutých partií matematiky. Zaraďujú tam matematickú logiku, teóriu množín, 
lineárnu algebru, klasickú pravdepodobnosť, lineárne programovanie, teóriu hier, teóriu 
grafov; pokiaľ vychádzajú z konečných množín. Upozorňujú na fakt, že rozsah diskrétnej 
matematiky nie je celkom presne vymedzený a rôzni autori vkladajú do tohto termímu 
odlišnú náplň. Hlavným kritériom by malo byť štúdium diskrétnych problémov, t. j. takých, 
v ktorých sa nevyskytujú nekonečné množiny, limitné prechody, spojitosť a pod. 
  
S. V. Jablonskij (1984) charakterizuje diskrétnu matematiku ako relatívne samostatnú súčasť 
matematiky, ktorej začiatky sú začiatkami matematiky. Z jej názvu je zrejmé, že jej hlavnou 
špecifikou je diskrétnosť, t. j. opak spojitosti. V širšom zmysle zahŕňa tieto matematické 
disciplíny: teóriu čísel, algebru, matematické logiku a rad ďalších disciplín, ktoré sa začali 
najintenzívnejšie rozvíjať v polovici 20.storočia v súvislosti s vedeckotechnickým procesom, 
ktorý viedol ku skúmaniu zložitých riadiacich systémov, spojených s využívaním počítačov. 
V užšom zmysle sa do diskrétnej matematiky spravidla zaraďujú iba nové matematické 
disciplíny, tie, ktoré sa začali rozvíjať v súvislosti s využívaním výpočtovej techniky. Patria 
sem: teória funkcionálnyh systémov,  teória grafov a sietí, teória kódovania a kombinatorická 
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analýza, celočíselné programovanie a niektoré ďalšie. Ďalej uvádza, že diskrétna matematika 
sa zaoberá skúmaním najmä diskrétnych (nespojitých) štruktúr, čo je potrebné v súvislosti 
s intenzívnym rozvojom teoretickej kybernetiky a využívaním počítačov pri riešení 
problémov a úloh najrozličnejších typov. Zdôrazňuje, že deliť matematiku na spojitú 
(matematickú analýzu tzv. klasickú) a diskrétnu je dosť relatívne. Použitie diskrétnej alebo 
klasickej matematiky ako aparátu skúmania je zvyčajne spojené s tým, aký model sa pri 
riešení úlohy používa, či diskrétny alebo spojitý. Pri riešení zložitých úloh je nevyhnutné 
vytvárať a skúmať modely, ktoré majú zároveň diskrétne aj spojité vlastnosti, t.j. metódy 
diskrétnej a spojitej matematiky sa navzájom ovplyvňujú. 
 
Vo svete (hlavne v USA) sa v matematickom vzdelávaní už od stredných škôl a 
predovšetkým na univerzitách venuje diskrétnej matematike dostatočná pozornosť. 
V študijných programoch univerzít je diskrétnej matematike venovaný takmer taký istý 
priestor a čas ako spojitej matematike.  
 
Na high schools a colleges sa od roku 1994 v matematickom vzdelávaní používa publikácia 
Discrete Mathematics Through Applications autorov Crisler, N.-Fisher, P.-Froelich,G. 
(2000).  V obsahu nájdeme: Teóriu výberu, Operácie s maticami a ich aplikácie, Grafy a ich 
aplikácie, Viac o grafoch, podgrafy a stromy, Kombinatoriku a pravdepodobnosť, Viac o 
maticiach, O rekurzii. 
 
Scheinerman, E. R.(2000) v publikácii Mathematics: a Discrete Introduction, určenej pre 
študentov univerzít ako úvod do diskrétnej matematiky uvádza Základy matematickej logiky, 
Kombinatoriku, Funkcie, permutácie, Dirichletov princíp, Pravdepodobnosť, Teóriu čísel, 
Algebraické štruktúry, Grafy, Čiastočne usporiadané množiny. 
 
 
1. 2  INTEGRÁCIA DISKRÉTNEJ MATEMATIKY DO ŠKOLSKEJ MATEMATIKY
  
Všetky uvedené skutočnosti potvrdzujú, že diskrétna matematika by mala zaujať svoje miesto 
aj v školskej matematike. Jej propedeutická integrácia do vyučovania matematiky už na 
základnej škole by mohla vytvoriť dobrú pôdu pre ďalšie matematické vzdelávanie v oblasti 
diskrétnej matematiky. 
 
Najrozsiahlejší materiál, s ktorým sme sa mali príležitosť oboznámiť, o zavedení diskrétnej 
matematiky do školskej matematiky, obsahuje 34 príspevkov prezentovaných na konferencii: 
„Discrete Mathematics in the Schools: How Do We Make an Impact?“, konanej na Rutgers 
University v októbri 1992. Konferenia sa konala  pod garanciou DIMACS (Center for 
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science). J. G. Rosenstein – D. S. Franzblau 
– F.S.Roberts (1992) ponúkajú odpovede na niektoré otázky, týkajúce sa diskrétnej 
matematiky. 
  
1. Čo je diskrétna matematika? 

Efektívnou odpoveďou na túto otázku je poskytnúť množstvo situácií, príkladov, kde je 
používaný pojem „diskrétny“. Je to oblasť matematiky, ktorá sa zaoberá štruktúrami 
diskrétnych objektov. Zahŕňa v sebe širokú rozmanitosť situácií, vyplývajúcich 
z každodenného života: nájsť najlepšiu trasu na mape od jedného mesta k druhému, 
vypočítať rôzne kombinácie pre obložené pizze, naplánovať rozpis prác, usporiadať 
zoznam mien podľa abecedy, nájsť optimálnu trasu pre činnosť robota 
v automatizovanom sklade, naplniť počítač údajmi, vyhľadať si informácie na obrazovke 
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počítača atď. Diskrétna matematika je matematika používaná pri rozhodovacích 
procesoch vo výrobe, pracovníkmi v štátnej správe, v zdravotníctve, doprave a 
telekomunikáciách. Jej rôzne aplikácie pomáhajú vidieť dôležitosť matematiky v reálnom 
svete. 
  

2. Prečo zaviesť diskrétnu matematiku do učebných osnov? 
Je na to niekoľko závažných argumentov: 
Aplikovateľnosť – diskrétna matematika poskytuje výkonné modely v mnohých   

odboroch. 
Prístupnosť – pre pochopenie mnohých aplikácií stačí aritmetika a elementárna algebra. 
Atraktívnosť – mnoho problémových situácií môže byť zaujímavých a atraktívnych pre 

žiakov, pričom sa im poskytuje možnosť skúmania a objavovania.  
Primeranosť – dajú sa nájsť aktivity vhodné pre výborných žiakov, ale aj také, ktoré sú 

primerané pre žiakov nie veľmi úspešných v matematike. 
 

3. Diskrétna matematika: nový štart pre študentov.  
Tradičné témy školskej matemaatiky – aritmetika, algebra, geometria, atď. – sú 
samozrejme dôležité a je potrebné získať v nich dobré základy. Je však veľa takých 
žiakov, ktorí zápasia neustále s neúspechom v matematike. Vykonanie nápravy opakuje 
„stále ten istý“ obsah a tiež metódy. Preto sa matematika pre mnohých z nich stáva len 
súborom nepochopiteľných procedúr, pretože nikdy nemali príležitosť skúmať procesy 
majúce praktický význam a aplikovateľné v životných situáciách. Na druhej strane, je 
veľa talentovaných žiakov, pre ktorých je školská matematika nezaujímavá a 
nepodstatná, a preto orientujú svoju pozornosť do iných oblastí. Diskrétna matematika 
ponúka nový štart. Pre žiakov, ktorí boli neúspešní v matematike, diskrétna matematika 
ponúka možnosť úspechu. Žiaci sú povzbudení zaujať iný pohľad na matematiku. Zistia, 
že dokážu vyriešiť aj zložitejšie problémy a nadobudnú vedomie „zmocnenia“ sa 
matematiky. Pre talentovaných študentov, ktorí stratili záujem o matematiku, diskrétna 
matematika ponúka možnosti náročných úloh, ponúka problémy s otvoreným koncom, 
ktoré rýchle vedú k hraniciam znalostí a poskytujú ľahko dostupné aplikácie pre 
rozmanité situácie reálneho života. 
 

4.  Diskrétna matematika: prostriedok pre zlepšenie matematického vzdelávania.  
  Diskrétna matematika v školskej praxi ešte nie je „zviazaná“ tradičnými vyučovacími 

postupmi. Dáva teda možnosť na experimenty s počítačmi, skupinovým vyučovaním, 
problémovým vyučovaním. Keďže problémy sú nové, je možné v triede otvoriť diskusiu, 
spoločne myslieť a tešiť sa z objavovania nových riešení, ktoré nie sú „v knihe“. 
Diskrétna matematika poskytuje bohatstvo nového materiálu a nové prístupy v učení; 
objavovacie učenie, experimentovanie, problémové učenie, kooperatívne učenie, použitie 
technológií. S diskrétnou matematikou sa žiaci môžu cítiť ako „matematici“, nie len ako 
vykonávatelia nejakých inštrukcií. Diskrétna matematika môže pomôcť učiteľom 
dosiahnuť vzdelávacie ciele: naučiť žiakov matematickej komunikácii, problémovému 
riešeniu úloh a hlavne prispieť k zmene verejného vnímania matematiky.  

 
J. G. Rosenstein (1992) prezentuje výsledky práce na štandardoch pre matematiku, ktoré 
zahŕňajú diskrétnu matematiku. Bol vytvorený dokument: New Jersey Mathematics 
Curriculum Framework, (NJMCF), ktorý je štruktúrou, podľa ktorej je možné vytvárať 
učebné plány. NJMCF stanovuje ako hlavný cieľ nasledovné: 
„Všetci žiaci majú používať pojmy a metódy diskrétnej matematiky na modeloch a skúmať 
rôznorodosť praktických situácií.“ (J. G. Rosenstein, 1992, s. 135) 
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Pre kontrolu plnenia tohto cieľa slúžia nasledujúce ukazovatele: 
 
Pri ukončení stupňa 4, žiaci: 
1. Skúmajú rôzne puzzle, hry a problémy. 
2. Používajú reťazce (siete) a stromové grafy reprezentujúce každodenné situácie. 
3. Určujú a vyšetrujú postupnosti a schémy nájdené v prírode, umení a hudbe. 
4. Vyšetrujú cesty na reprezentáciu a klasifikáciu údajov podľa vlastností ako je tvar alebo 

farba, vzájomné vzťahy a diskutujú o cieľoch a užitočnosti takýchto klasifikácií. 
5. Pochopia, navrhnú a popíšu praktické zoznamy inštrukcií. 
 
Nadväzujúc na znalosti a skúsenosti získané v predchádzajúcich stupňoch, pri ukončení 
stupňa 8, žiaci: 
6. Používajú systematicky vypisovanie položiek, určenie ich počtu a zdôvodňovanie 

v rôznych kontextoch. 
7. Poznajú bežné diskrétne matematické modely, skúmajú ich vlastnosti a zostrojenie 

v špecifických situáciách.  
8. Experimentujú s iteračnými a rekurzívnymi procesmi, s pomocou kalkulačiek a 

počítačov. 
9. Skúmajú metódy pre ukladanie, spracovanie a komunikáciu informácií.  
10. Zostrojujú, popisujú a testujú algoritmy pre riešenie optimalizačných a vyhľadávacích 

problémov. 
 
Ďalej uvádza, že hoci sa pomenovanie diskrétna matematika môže zdať neznáme, mnoho jej 
tém sa už v školskej matematike objavuje. Keď objekty sú spočítavané, usporadúvané alebo 
zaradzované, keď inštrukcie sú zapísané a usporiadané, keď hry sú hrané a analyzované, 
učitelia zavádzajú témy diskrétnej matematiky. Žiaci by sa mali naučiť rozpoznať príklady 
diskrétnej matematiky v obvyklých situáciách. Skúmať a riešiť rozmanité problémy, pre ktoré 
sú dokázateľne vhodné diskrétne techniky. Päť špecializovaných tém diskrétnej matematiky 
by malo byť zaradených do školskej matematiky: 
- systematické vypisovanie, určovanie počtu a zdôvodňovanie; 
- diskrétne matematické modelovanie použitím grafov (sietí) a stromov; 
- iteračné (t. j. opakované) vzory a procesy;  
- organizácia a spracovanie informácií; 
- zostrojovanie súborov inštrukcií, nazývaných „algoritmy“,  použitím algoritmov nájsť 

najlepšie riešenie problémov reálneho sveta. 
 
Desaťročný žiak by mohol: 
• vedieť vytvoriť súbor všetkých možných prípadov jednoduchých situácií (napr. aké sú 

možnosti obliecť sa, ak máme tri klobúky a dva kabáty); 
• vedieť, že mapa ulíc môže byť prezentovaná grafom a že chodníky sú hrany v grafe; 
• rozumieť, že násobenie je opakované pripočítavanie toho istého čísla; 
• vidieť, že vzory na ozdobnej dlážke vznikajú opakovaným použitím malého vzoru, že 

rady vzorov v borovicovej šuške sú výsledkom jednoduchého matematického pravidla; 
• vedieť zaradiť informácie do tabuliek, stromových grafov alebo diagramov; 
• vedieť vykonať inštrukcie ako sa dostať od jedného miesta k inému.  
 
Pätnásťročný žiak by mal: 
 vedieť systematicky vypisovať a určiť počet vybraných objektov konečnej množiny; 
 vedieť určiť počet všetkých možných ciest na mape od jedného mesta k druhému; 
 vedieť nájsť cenovo priaznivé cesty spájania sídiel do siete použitím vetviaceho stromu; 
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 vedieť skúmať jednoduché opakované vzory (mozaiky) a vytvárať ich; 
 byť schopný čítať, konštruovať a analyzovať tabuľky, matice, mapy a iné dátové 

štruktúry; 
 byť schopný naplánovať najvhodnejšiu cestu pre skupinový výlet; 
 vedieť popísať presné inštrukcie pre sčítanie dvoch dvojciferných čísel. 

 
Už v roku 1972 vyjadril J. Šedivý (1972) veľmi zaujímavé postrehy k zavádzaniu nových 
matematických poznatkov do školskej matematiky. Uvádza, že osnovy matematiky pre ZDŠ 
proklamujú, že „didaktický systém sa opiera o systém matematiky ako vedy, vysvetľovanie 
matematiky je v súlade so súčasným stavom matematiky“. Ak by to tak bolo, neozývali by sa 
hlasy, volajúce po modernizácii školskej matematiky. V skutočnosti vysvetľovanie 
matematiky často nezodpovedá súčasnému stavu matematiky a priepasť medzi nimi sa 
každým desaťročím zväčšuje. Obsahom matematiky na ZDŠ sú partie matematiky, ktoré sú 
staršie než 300 rokov. Bolo by zaujímavé porovnať,  čo by sa učilo vo fyzike, chémii, 
biológii, či zemepise, keby sa výber učiva obmedzoval na stav týchto vied v 16. a 17.storočí. 
Pre každého fyzika, chemika, biológa i zemepisca je absurdná predstava, že by nemal učiť nič 
o poznatkoch svojej vedy získaných v 19. a 20.storočí. A učitelia matematiky majú pred 
žiakmi zatajovať elementy modernej matematiky a jej užitočnosť v najrôznejších oblastiach 
života spoločnosti? Prevláda názor, že je nutné dodržiavať historickú postupnosť 
matematických poznatkov. Potom sa však nedá dôjsť k partiám modernej matematiky ani za 
deväť rokov školskej dochádzky. Toto stanovisko je postavené na predpoklade, že vývoj 
matematiky postupoval vždy od jednoduchého k zložitejšiemu, takže matematika 20.storočia 
je už vôbec nedostupná chápaniu žiakov. Toto však pokladá za omyl. Matematika dosiahla 
častokrát vyššiu úroveň vďaka tomu, že bola objavená idea zjednodušujúca nahromadené 
čiastkové poznatky. Zrod modernej matematiky je výsledkom práve takého zjednodušenia 
základov matematiky. Pripomína, že absolventi ZŠ a väčšiny SŠ získavajú na hodinách 
matematiky skreslený obraz o matematike a celkom zmätenú predstavu o práci matematikov. 
Materiály zverejňované organizáciou UNESCO a zhrňujúce názory významných odborníkov 
obsahujú veľa výhrad voči tradičnému vyučovaniu. Zdôrazňuje sa najmä, že dnes nemožno 
považovať za vzdelaného človeka toho, kto nevie nič o princípe práce matematických strojov 
a o ich možnostiach, kto nerozumie podstate štatistického spracovania údajov a jeho 
výsledkom, kto nemá predstavu o matematických metódach uplatňovaných v riadení 
ekonomiky atď. Určite možno veľmi evidentne možno vyvrátiť názor, že ide o príliš náročné 
učivo, ktoré nemožno zaradiť do školskej matematiky. Žiaci sa môžu formou hier a 
zaujímavých problémov oboznámiť s princípmi uplatňovania matematických metód 
v súčasnej technike a v riadení spoločnosti. Výsledky experimentov sú vcelku pozitívne, ale 
upozorňujú na nutnosť poskytnúť žiakom hlbšie znalosti. Nie je vhodné neorganicky 
„prilepiť“ na záver štádia „niečo moderné“, prestavba matematiky musí byť hlboká. 
Rozsiahle aplikácie modernej matematiky vo výrobnej praxi, v riadení výroby a ekonomiky, 
v prírodných vedách, aj v rade spoločenských vied umožňuje to, že moderná matematika 
študuje dostatočne všeobecné štruktúry. 
 
S týmito názormi možno len súhlasiť. Určite teda aj diskrétna matematika ako jedna zo 
súčastí modernej matematiky má svoje miesto v školskej matematike. S. V. Jablonskij (1984) 
zdôrazňuje, že diskrétna matematika tvorí v súčasnosti nielen základ matematickej 
kybernetiky, ale musí byť aj dôležitou súčasťou matematického vzdelávania. Pripomíma 
však, že podrobnosť a zaraďovanie špeciálnych faktov je nevhodné. Vždy sa objavujú nové 
skutočnosti a niektoré staré strácajú svoj význam. Hlavná úloha diskrétnej matematiky 
spočíva teda v tom, aby došlo k oboznámeniu sa s metódami a spôsobmi myslenia, ktoré sú 
charakteristické pre diskrétnu matematiku. 
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M. Koman (1979) uvádza, že práce A. Engela a T. Vargu a ďalších naznačujú, že jednoduché 
kombinatorické hry a zamestnania môžu byť zaradené už na 1. stupni ZŠ. 
 
V jednom z projektov vyučovania matematiky v Maďarsku v minulosti, ktoré popisuje Bálint 
(1980, s.171), je zdôraznené, že „je veľa takých situácií a problémových úloh, ktoré 
zaujímajú v prvom rade malé deti a sú blízke 6-8 ročným, ba aj 3-4 ročným deťom.“ Ďalej 
uvádza, že začiatky vyučovania kombinatoriky sa začínajú manipulatívnou činnosťou detí. 
Z nej sa po kratšom alebo dlhšom čase tvoria závery. V 1.ročníku žiaci neriešia zložité úlohy, 
určia len toľko možností riešenia, nakoľko im stačí čas a trpezlivosť. Pri riešení 
kombinatorických úloh sa učiteľ má snažiť vytvoriť čím skôr štruktúru riešenia úloh 
rovnakého typu. V 2.ročníku by mali žiaci vidieť určitý systém v úlohách a roztriediť 
jednotlivé typy kombinatorických úloh podľa podobnej štruktúry riešenia. Je vhodné, aby sa 
žiaci naučili pracovať pomocou „stromu“ logických možností. 
„Pri preberaní učiva z kombinatoriky sa postupuje takto: 
1. Žiaci hľadajú najprv jednu, potom niekoľko možností, napr. číslo, slovo, cestu. Tým 

učiteľ zistí, či pochopili podmienky, vedia čo treba hľadať. 
2. Hľadajú čím viac možností (žiaci súťažia v skupinách, ktorá skupina udá viac prípadov) 

riešenia úlohy. 
3. Hľadajú všetky možnosti riešenia úlohy. To je až vtedy zvlášť cenné, keď žiakom je 

jasné, že našli všetky možnosti. K tomu je potrebné, aby žiaci objavili určitý poriadok 
v možnostiach.  

4. V ďalšej fáze žiaci nemusia po jednej vidieť všetky možnosti, ale len poriadok a z tohoto 
usudzujú, že pokračovanie by bolo také a také, riešení by bolo toľko a toľko. 

5. V tejto fáze žiaci nemusia ani začať s vymenovaním prípadov, lebo z pochopenia 
podmienok vedia vypočítať všetky možnosti.  

V ročníkoch 1.- 4. sú rozpracované hlavne body 1, 2 a v niektorých jednoduchých prípadoch 
bod 3.“ (s.176,177) 
 
A. Černeková – V. Repáš – P. Černek (1998/99) sú presvedčení, že na odbúranie strachu 
z kombinatoriky (na strednej škole) by bolo potrebné, aby sa s ňou žiaci stretli už na 1. stupni 
ZŠ. K tomu je potrebné určiť, čo potrebujú deti vedieť, aby zvládli kombinatoriku. 
Zdôrazňujú, že „...to je predovšetkým organizácia práce, vytvorenie si akéhosi systému 
v práci.“ (s.462) Je nutné, aby žiaci pochopili, že veľa činností v ich bezprostrednom okolí sa 
robí systematicky. Mali by zistiť, že bez akéhosi poriadku by v mnohých životných 
situáciách nastalo veľa problémov. Základné prvky systému by mohli byť takéto: 
1. Vymenovať, vypísať – len vtedy sa na nič nezabudne, ak sa to deje systematicky. 
2. Zmena systému – to, že používame systém si uvedomíme často až vtedy, keď ho 

porušíme. 
3. Systém a poriadok okolo nás – príklady z bežného života: napísanie adresy, 

rozmiestnenie tovarov v obchode, telefónny zoznam podľa abecedy, mapa s abecedným 
registrom, programy televízie, katalógy v knižniciach a pod.  

 
M. Hejný (1989, s.472) zdôrazňuje: „Kombinatorické myslenie je budované na schopnosti 
organizovať prvky množiny do prehľadných tabuliek, grafov, schém a zoznamov.“ Pod 
pojem kombinatorické myslenie zahŕňa schopnosť vytvárať abstraktný model a nájsť 
organizačný princíp, ťažisko kombinaktorických schopností žiaka je v zručnosti hľadania 
organizačného princípu. 
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To, ako sa kombinatorika vyučuje, je veľmi dôležitá otázka. Podľa M. Hejného – A. 
Michalcovej (2001) je kombinatorika tým tematickým celkom, v ktorom sa procesuálny 
prístup výrazne líši od prístupu konceptuálneho. Pri procesuálnom prístupe sa začína 
náhľadom do kombinatorickej situácie a ďalej sa pokračuje jeho postupným organizovaním. 
Konceptuálny prístup spočíva v pochopení známych vzorcov pre jednotlivé typy 
kombinatorických skupín. V minulosti, keď sa kombinatorika vyučovala v nepovinnom 
predmete cvičenia z matematiky resp. v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky, bol 
prístup k nej najčastejšie konceptuálny. Svedčia o tom učebnice z tohto obdobia. Boli 
potvrdením toho, že kombinatorika sa v písomnej forme prezentuje jednoduchšie 
konceptuálne ako procesuálne. Takto ponúkaná kombinatorika bola náročná na porozumenie. 
Svedčila o tom všeobecná neobľúbenosť kombinatoriky u žiakov. Väčšina žiakov totiž chápe 
kombinatorické situácie procesuálne. Vnímanie kombinatoriky, hlavne na stredných školách, 
je u mnohých žiakov také, ako to vyjadril jeden študent matematiky a fyziky: 
„Kombinatorika je ako športka. Nikdy neviem či vziať vzorec na kombinácie, variácie alebo 
permutácie. Zvyčajne netrafím. Nemám tu pevnú pôdu pod nohami, preto kombinatoriku 
nemám rád.“ (M. Hejný, 1989, s.472) Tento názor získal žiak, ktorý sa s kombinatorikou 
stretol až na strednej škole a jej vyučovanie prebiehalo konceptuálne. Takto prezentovaná 
kombinatorika, ako súbor niekoľkých vzorcov, ktoré treba „navliecť“ na zadanie úlohy, určite 
nepovzbudí žiaka do ďalšieho štúdia. Väčšina žiakov totiž chápe kombinatorické situácie 
procesuálne, a preto je tento prístup k vyučovaniu kombinatoriky pre žiakov vhodnejší. 
 
J. Kopka (1999) uvádza skúsenosti so zaradením kombinatorickej problematiky medzi 
„hrozny problémů ve školské matematice“. Hrozen s kombinatorickou témou bol aplikovaný 
do školskej praxe na druhom a treťom stupni  škôl v Českej republike a v Nórsku. Získané 
skúsenosti priniesli niekoľko zaujímavých výsledkov: 
• Práca s touto problematikou študentov zaujala, väčšinu problémov riešili samostatne. 
• Metódu hodnotili najlepsie priemerní a slabší žiaci, pretože im dovoľovala postupovať po 

malých kôčikoch dopredu a vyriešiť temer všetky problémy. 
• Počet správne vyriešených problémov bol vyšší, než predpokladali zúčastnení učitelia. 
• Prekvapivo dobré boli výsledky predovšetkým na druhom stupni. 
• V  písomných prácach s danou problematikou sa správnosť riešení (problémy 

z matematickej oblasti) pomaly znižovala, ale vo chvíli, keď žiaci začali riešiť problémy 
z nematematickej oblasti, sa opäť výrazne zvýšila. Pravdepodobne to bolo spôsobené 
tým, že tieto problémy boli žiakom obsahovo bližšie a teda pre nich aj zaujímavejšie. 

 
O. Židek (1973) sa venoval zavedeniu niektorých pojmov z teórie grafov do záujmovej 
matematiky na ZDŠ. Jedným z cieľov bolo naučiť žiakov, prostredníctvom metód, 
používaných v teórii grafov, znázorňovať a riešiť problémy vyskytujúce sa v reálnom svete. 
Výsledky pedagogického výskumu sú uvedené v publikáciách O. Židek (1973) a O. Židek 
(1974). Zo záverov didaktického experimentu vyplynulo, že žiaci sú schopní riešiť niektoré 
úlohy metódou teórie grafov.  
 
O. Židek (1999) poukazuje na to, že teória grafov je jednou z tých nových matematických 
disciplín, ktorej elementárne poznatky sú zrozumiteľné a ľahko osvojiteľné. Prvé aplikácie 
teórie grafov smerovali k riešeniu úloh tzv. rekreačnej matematiky. Postupne sa zistilo, že pre 
získanie elementárnych výsledkov v grafoch sa dá použiť objaviteľská metóda. To je určite 
vhodné pre problémové vyučovanie. Riešením vhodných problémov z blízkeho okolia žiaka 
dá sa prostredníctvom teórie grafov učiť matematizácii reálneho sveta. Funkcie poznatkov o 
grafoch z didaktického hľadiska rozdeľuje nasledovne: 
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1. Vyznačenie „cesty“ – prikázaného „smeru“ – napr. použitie operácií medzi prirodzenými 
číslami 

2. Metóda riešenia úloh kombinatorického charakteru – kde počet hrán príslušného grafu je 
riešením danej úlohy (podávanie rúk, posielanie pohľadníc, štrngnutie pohármi). 

3. Zobrazenie problémov triedenia – aplikácia „stromov“ (rodový strom, turnaj) 
4. Prostriedok riešenia jednoduchých optimalizačných úloh a rozhodovacích procesov – 

ohodnotené grafy (dopravné siete, labyrinty) 
5. Vyjadrenie topologickej situácie – vyjadriť, čo je s čím spojené.  
6. Pomôcka pri riešení úloh z tzv. rekreačnej matematiky – získať záujem o matematiku 

(labyrinty, jednoťažky). 
Je presvedčený, že prostredníctvom poznatkov teórie grafov je možné vyučovať matematiku 
z odborného hľadiska kvalitnejšie a hlavne zaujímavejšie. 
 
S. Čeretková (2003) sa zaoberala problematikou zaradenia elementov diskrétnej matematiky 
(teórie grafov) do vyučovania matematiky vo svojej dizertačnej práci. Ako dôvod, prečo boli 
poznatky z teórie grafov zavedené ako rozširujúce učivo v inovovaných osnovách 
matematiky, uvádza myšlienku M. Kolibiara (1992, s.167): „Pozrime sa na teóriu grafov 
z pedagogického hľadiska. Pretože je to mladá matematická disciplína, dostáva sa len pomaly 
do vyučovacieho procesu. Ukazuje sa, že znalosť základných pojmov a faktov teórie grafov 
môže byť veľmi užitočná pri riešení slovných úloh už na základnej škole.“ S. Čeretková však 
ďalej uvádza, že vzhľadom na nedostatok času v ôsmom ročníku a v súvislosti so 
sústredením na prípravu na prijímacie skúšky v deviatom ročníku, táto téma rozširujúceho 
učiva často nebýva žiakom sprístupnená. 
 
Využitiu teórie grafov pri vyučovaní matematiky sa vo svojej dizertačnej práci venoval P. 
Tóth (2002). Vypracoval vlastný návrh projektu – zaradenia tém z teórie grafov v podobe 
návrhu začleňovania vybraných tém z teórie grafov do platných učebných osnov na 2.stupni 
ZŠ. Zostavil a publikoval tiež dve metodické príručky z oblasti aplikácie teórie grafov. 
 
A. Prídavková – D. Šveda (2000) vymedzili deväť typov úloh určených na identifikáciu 
žiakov 4. ročníka základnej školy pre výber do matematických tried. Zaradili medzi ne aj 
úlohy kombinatorického charakteru. Vzhľadom na nealgoritmický charakter riešenia 
mnohých kombinatorických úloh sú tieto vhodné pre vyhľadávanie matematicky nadaných 
žiakov. 
 
V poslednom období publikované práce z teórie vyučovania matematiky (Janáčková, 2004, 
2006; Melušová, 20061, 20062; Hamplová, 2006; Voglová, 2006), zaoberajúce sa 
problematikou integrácie diskrétnej matematiky resp. kombinatoriky do vyučovacieho 
procesu, venujú pozornosť hlavne stredným školám. Objavujú sa aj publikácie o 
experimentoch so žiakmi mladšieho školského veku (Czaplinska – Nawolska, 2004). Taktiež 
sa venuje pozornosť vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov v tomto smere (Híc – 
Pokorný, 2006). 
 
V súlade s prezentovanými teoretickými východiskami považujeme  za potrebné navhrnúť 
cesty, akými by sa diskrétna matematika mohla integrovať do vyučovacieho procesu na 
základnej škole. 


