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Univerzitné matematické vzdelávanie 

ako základ pre inovácie vo vede a technike 

AKTUÁLNE PROBLÉMY PRI RIEŠENÍ APLIKOVANÝCH ÚLOH 

Vladimír Matušek, SR 

ABSTRAKT

Cieľom príspevku je poukázať na aktuálne problémy pri riešení aplikovaných úloh vo 

vyučovaní matematiky a odborných predmetov, v ktorých sa matematika využíva. Pri 

vyučovaní matematiky je potrebné sprostredkovať študentom nielen teoretické poznatky, ale 

aj možnosti využitia matematiky v praxi. Príklady v príspevku popisujú proces matematizácie 

– prechodu od aplikovanej úlohy k matematickej úlohe. Zavádzaním vhodných aplikovaných

úloh do výučby možno dosiahnuť zlepšenie kvality vzdelávania.  Analýzou chýb pri riešení

aplikovaných úloh chceme poukázať na úroveň vedomostí študentov a zvládnutia

jednotlivých tematických celkov. Cieľom je upozorniť na chyby, ktorých sa študenti

dopúšťajú a nájsť možnosti ich odstránenia. Použitím vhodných metód na odstránenie chýb

skvalitníme vyučovací proces a tým zvýšime vedomostnú úroveň študentov.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: aplikovaná úloha, proces matematizácie, kvalita vzdelávania 

ÚVOD 

Študenti získavajú základné vedomosti z rôznych častí matematiky v predmetoch 

vyučovaných na Katedre matematiky SPU, ktoré potom využívajú v aplikáciách 

v ekonomických a technických odboroch a v praxi. Matematika je predmet všeobecného 

základu v 1. ročníku, na ktorý nadväzujú odborné predmety v ďalších ročníkoch, kde 

využívajú vedomosti z matematiky. V odborných predmetoch riešia aplikované úlohy. 

Aplikovaná úloha vyjadruje súvislosti vlastností modelovaného javu. Jej riešenie sa formuje 

od začiatku, dôležitá je logická analýza aplikovanej situácie a následnej matematickej 

situácie. Pri riešení aplikovaných úloh vznikajú mnohé problémy, ktoré treba odstraňovať 

v záujme skvalitňovanie vzdelávania. Úlohou vyučujúcich je zvyšovať vedomostnú úroveň 

študentov, aby získané vedomosti v predmete Matematika uplatnili v odborných predmetoch 

a v praxi [2].  

Hodnotením študentov poukazujeme na to, čo vedia, čo nevedia, čiže akých chýb sa dopustili. 

Skvalitniť vyučovací proces možno aj odstránením chýb, ktorých sa študenti dopustili. Vo 

vyučovaní sa snažíme okamžite poukazovať na chyby, vždy vysvetliť, prečo je niečo 

nesprávne. Všeobecne platí, že každý by sa mal poučiť nielen z vlastných chýb, ale i z chýb 

iných a neopakovať ich. Len analýzou chýb, ktorých sa študenti dopúšťajú v matematike, 

možno označiť ich príčiny a nájsť metódu na ich odstránenie.[3] Implementáciou aplikácií 

z matematiky do vyučovacieho procesu a vyučovaním voliteľných predmetov zameraných na 

aplikácie matematického aparátu je možné skvalitniť vyučovací proces a zvýšiť vedomostnú 

úroveň študentov [1].     
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MATERIÁL A METÓDY 

Pri riešení aplikovaných úloh je nutné využívať exaktné myšlienkové postupy a preto je 

dôležité podporovať matematické myslenie. Logické myslenie je správne myslenie založené 

na úsudku, na spôsobe získavania pravdivých všeobecných poznatkov a na spôsoboch ich 

overovania a zužitkovania. 

Pri vyučovaní matematiky väčšina študentov  rieši  úlohy len pomocou definícií, viet 

a vzorcov, podobnú situáciu môžeme pozorovať aj pri riešení aplikovaných úloh. Je nutné 

odstrániť tento formalizmus a viesť študentov k tomu, aby si utvárali aj spontánnu štruktúru 

vedomia, ktorá je ľudovo nazývaná "zdravý sedliacky rozum". Na rozdiely vo vedomostiach 

zo stredoškolskej matematiky majú vplyv rôzne faktory, ktoré podmieňujú rozvoj schopností 

študentov aplikovať teoretické poznatky a uplatniť ich v riešení úloh v odborných 

predmetoch. 

V rámci matematického myslenia je nutné viesť študentov k abstraktnejším pohľadom, 

modelovať reálne situácie v jazyku matematiky. Modelovanie reálnej situácie môžeme 

znázorniť aj na aplikovaných, či slovných úlohách.  Slovné a aplikované úlohy   možno riešiť 

dvoma spôsobmi : 

 úsudkom - analyzujeme situáciu, určíme vzťahy medzi danými a hľadanými objektmi a

na základe logického uvažovania prídeme k výsledku,

 aritmetickým modelovaním - dané a hľadané objekty zapíšeme rovnicou s jednou

neznámou alebo sústavou rovníc s viac neznámymi.

Pre porovnanie uvedieme dve riešenia nasledujúceho príkladu: 

Príklad 1. V podniku vyrobili 1400 výrobkov, ktoré predali za 5800 €. Cena výrobku prvej 

triedy bola 5 €, výrobok druhej triedy stál 2 €. Zistite  počet výrobkov prvej a druhej triedy.  

Vyriešime danú úlohu dvoma predchádzajúcimi spôsobmi. Porovnaním oboch riešení zistíme, 

že riešenie úsudkom je z hľadiska počítania jednoduchšie, netreba v ňom zavádzať rôzne 

premenné, ale využiť základy matematického myslenia. 

Riešenie - úsudkom. Ak by boli všetky výrobky prvej triedy, potom by ich cena bola 

1400  5 € = 7000 €. 

Cena všetkých výrobkov bola iba 5800 €, preto dostávame rozdiel 7000 € -  5800 € = 1200 €. 

Rozdiel v cene výrobkov prvej a druhej triedy je 3 €. 

Delením peňažného rozdielu rozdielom ceny výrobkov zistíme počet výrobkov druhej triedy 

1200 € : 3 € = 400 výrobkov 

Vypočítajme počet výrobkov prvej triedy:  1400 -  400 = 1000 

Úsudkom sme zistili, že bolo vyrobených 1000 výrobkov prvej triedy a 400 výrobkov druhej 

triedy. 

Riešenie - aritmetickým modelovaním. Označme výrobky  

pomocou neznámych x a y : 

počet výrobkov prvej triedy.............x cena za výrobky prvej triedy..........5x 

počet výrobkov druhej triedy...........y cena výrobkov druhej triedy...........2y 

Potom zo zadania príkladu dostaneme sústavu rovníc 
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Výsledok. V podniku vyrobili 1000 výrobkov prvej triedy a 400 výrobkov druhej triedy. 

Aplikovaná úloha je úloha, v ktorej je súvislosť medzi danými a hľadanými objektmi 

vyjadrená slovnou formuláciou, ide obvykle o slovné vyjadrenie matematických situácií vo 

vzťahu k reálnej skutočnosti.  Pojem aplikovanej úlohy v širšom rozsahu zahŕňa aj tzv. slovné 

matematické úlohy. Práve preto je nutné zdôrazňovať význam matematizácie reálnych 

situácií. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Teraz sa zameriame na aktuálne problémy, ktoré vznikajú pri riešení aplikovaných úloh 

v jednotlivých fázach riešenia.  

/1/  Porozumenie významu slovnej úlohy 

Pri riešení aplikovaných úloh neexistuje žiadny univerzálny postup. Najskôr si dôkladne 

prečítame zadanie úlohy, urobíme analýzu podmienok úlohy, prípadne načrtneme obrázok, 

ktorý nám pomôže pochopiť postup na riešenie úlohy.  

     Problém: študenti si dôkladne neprečítajú zadanie úlohy, nevedia znázorniť zadanie 

pomocou grafu, či obrázku 

/2/  Matematizácia aplikovanej úlohy 

Zmena slovnej úlohy na matematickú spôsobuje dosť závažný problém, správna 

matematizácia úlohy ovplyvňuje ďalšie riešenie aplikovanej úlohy. Dôležité je pochopiť 

význam slovnej úlohy, zmysel jednotlivých slov a slovných spojení a následne zisťovať 

vzťahy a závislosti medzi jednotlivými údajmi aplikovanej úlohy. Najdôležitejšie je pochopiť 

podstatu aplikovanej úlohy. Do ďalšieho riešenia často vstupujú aj rôzne počiatočné a ďalšie  

podmienky, ktoré môžu byť súčasťou zadania úlohy, alebo sa ich dodatočné zadanie žiada od 

riešiteľa. Matematizácia aplikovanej úlohy vyžaduje skúmanie danej situácie, 

zhromažďovanie zadaných informácií a formuláciu ďalšieho postupu pri riešení úlohy. 

Problém:  matematizácia slovnej úlohy, problém so zápisom pomocou veličín

/3/  Riešenie matematickej úlohy 

Problém spočíva v tom, že nepoznáme dostupné matematické prostriedky na riešenie 

matematickej časti aplikovanej úlohy. Pod prostriedkami rozumieme matematický aparát 

používaný vo vyučovaní matematiky -  prostriedkami algebry (rovnice a nerovnosti), 

aritmetiky (pomocou čísel), geometrie (náčrtmi), graficky (pomocou grafu), diferenciálneho 

a integrálneho počtu (pomocou derivácií, integrálov a diferenciálnych rovníc). 

     Problém: nedostatočné vedomosti z jednotlivých matematických tém 

/4/  Overenie výsledkov matematickej úlohy 

Jedná sa o situáciu, v ktorej overíme skúškou správnosti, či sme správne vyriešili 

matematickú úlohu. Problém spočíva v tom, že študenti pri riešení aplikovanej úlohy tento 

krok často vynechávajú a tým nemôžu úlohu správne vyriešiť. Nie všetky riešenia , ktoré 

dostaneme, musia byť riešením matematickej úlohy, napr. pri použití neekvivalentných úprav.  

     Problém: na skúšku správnosti sa často zabúda, avšak pri niektorých úlohách je skúška 

nevyhnutnou časťou riešenia (napr. iracionálne rovnice) 
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/5/  Interpretácia výsledkov matematickej úlohy do aplikovanej úlohy. 

Nie všetky riešenia matematickej úlohy musia byť riešeniami slovnej úlohy, napr. pri úlohách 

a peňažných prevodoch nevyhovujú riešeniu záporné čísla, komplexné čísla a pod. Niektorý 

z výsledkov matematickej úlohy nemusí vyhovovať aplikovanej úlohe, napr. pri riešení 

pomocou kvadratickej, iracionálnej rovnice atď, aj keď sme všetky podmienky úlohy zobrali 

do úvahy (úlohy o pohybe, úlohy o zmesiach a úlohy o práci).  

 Problém: použitie všetkých riešení matematickej úlohy na vyriešenie aplikovanej úlohy  

/6/  Matematická interpretácia riešenia 

Jedná sa vlastne o spätný prechod od výsledku matematickej úlohy k aplikovanej úlohe. To 

znamená, že až  výsledok interpretovaný do pôvodnej situácie, dáva výsledok aplikovanej 

úlohy. 

     Problém: chyby pri spätnom prechode 

/7/  Správna interpretácia podmienok úlohy 
Správne riešenie úlohy závisí od správneho zaradenia ďalších podmienok úlohy, pomocou 

ktorých vyjadríme čiastkové výsledky a ktoré postupne vedú k riešeniu samotnej úlohy. 

Matematickú úlohu získame matematickým sformulovaním podmienok úlohy.  

     Problém: na podmienky aplikovanej úlohy zabúdame 

/8/  Počet riešení slovnej úlohy  

V niektorých úlohách je dôležité na základe počiatočných podmienok zistiť, koľko má úloha 

riešení (jedno, dve, nekonečne veľa, úloha nemá riešenie).  

      Problém: často chýba diskusia o počte riešení a ich zdôvodnenie 

Pri konkrétnych príkladoch sa teraz zameriame na niektoré už spomínané problémy, ktoré sa 

týkajú riešenia aplikovaných úloh.  

Príklad 2. Vyjadrime funkciu celkových nákladov, ak funkcia marginálnych nákladov je 

daná  vzťahom 

  xxMC 03,030 , kde  1000,0x . 

Ďalej vieme, že úroveň celkovej produkcie je 140 vyrobených kusov tovaru s celkovými 

nákladmi 4000 €.  

/1/  Porozumenie významu slovnej úlohy 

  Jedná sa o úlohu z oblasti ekonomiky, ktorá patrí medzi ekonomické aplikácie. Na riešenie 

potrebujeme poznať pojmy, ktoré súvisia s danou úlohou 

 xMC - marginálne náklady,

 xTC - celkové náklady.

Ďalej je dôležité poznať vzťahy medzi zadanými pojmami. Vieme, že marginálne náklady 

dostaneme deriváciou celkových nákladov, čo vedie k matematizácii danej úlohy.  

/2/ Matematizácia slovnej úlohy 

Z diferenciálneho počtu je zrejmé, že deriváciou celkových nákladov pri produkcii x jednotiek 

dostaneme funkciu marginálnych nákladov, čo môžeme zapísať nasledovne  

      xTCxMC . 

Pri matematickom riešení potrebujeme poznať pojmy z matematiky (derivácia a neurčitý 

integrál), a vzájomný vzťah medzi deriváciou a integrálom. Teda k nejakej funkcii )(xf  

budeme hľadať takú funkciu )(xF , ktorej derivácia sa rovná pôvodnej funkcii )(xf ,aby 

platilo )()( xfxF  . Teda funkcia )(xF je vlastne primitívnou funkciou k funkcii )(xf . 
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Množinu všetkých primitívnych funkcií k funkcii )(xf nazývame neurčitým integrálom 

funkcie )(xf , čo zapisujeme v tvare   

  RccxFdxxf ,)()( . 

Teda ak vieme, že       xTCxMC , potom z toho 

    dxxMCxTC . 

/3/  Riešenie matematickej úlohy 

Dosadením funkcie do posledného vzťahu a následným integrovaním dostaneme funkciu 

celkových nákladov 

    .015,030
2

03,03003,030 2
2

Cxxdx
x

xdxxxTC 







 

Zistili sme, že riešením je nekonečne veľa funkcií celkových nákladov (za C môžeme dosadiť 

ľubovoľné číslo), preto doplňme podmienku danej úlohy (úroveň celkovej produkcie je 140 

vyrobených kusov tovaru s celkovými nákladmi 4000 €), čo matematicky zapíšeme 

  4000140 TC

Keď uvedené údaje dosadíme do výsledku predchádzajúceho príkladu dostaneme 

C 2140015,0140304000 , 

z toho 94C .  

Teda   .94015,030 2  xxxTC

Z predchádzajúceho príkladu je zrejmé, že pri riešení daných typov úloh musí byť  uvedená 

podmienka, ktorú v matematike zvykneme označovať „začiatočná podmienka“. 

Študenti prvého ročníka FZKI mali v šk. roku 2019/20 riešiť problémovú úlohu – príklad 1, 

ktorú sme spomínali v časti Materiál a metódy tohto príspevku. Úlohu riešili dvoma 

spôsobmi:  

Spôsob A – úsudkom, spôsob B :  aritmetickým modelovaním 

Tab. 1 Riešenie problémovej úlohy: 

Spôsob 

výpočtu 

Počet 

študentov 

Správny 

výsledok 

A 15 7 

B 39 21 

Spolu 54 38 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z tabuľky 1 je zrejmé, že 72% študentov riešilo úlohu aritmetickým modelovaním pomocou 

sústavy 2 rovníc o dvoch neznámych, kde dosiahli 54% úspešnosť. Pri riešení úsudkom bola 

úspešnosť 47%. 

Pri riešení príkladu 2 bol najväčším problémom prechod od aplikovanej úlohy k matematickej 

interpetácii (40% študentov FEM). Ďalším problémom bolo vynechanie začiatočnej 

podmienky.  
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ZÁVER 

Matematika sprevádza človeka od začiatku školskej dochádzky do skončenia vysokej školy 

a ďalej aj v praxi. Aplikácie matematiky zohrávajú dôležitú úlohu v profilujúcich predmetov 

a v praxi. Zaradením aplikácií do výučby  sa vyučovací proces skvalitní a zvýši 

sa vedomostná úroveň študentov. Vhodné aplikácie sú vstupnou bránou k priblíženiu  

matematiky študentom. Snahou pedagóga je zdôrazňovať potrebu tvorivého využívania 

matematiky pri riešení aplikovaných  úloh, modelovaní reálnych situácií a javov. Problémy, 

ktoré vznikajú pri riešení aplikovaných úloh spôsobuje nepostačujúca úroveň vstupných 

matematických a vedomostí z rôznych oblastí (technických, ekonomických, atď.) Snahou 

je racionálnejšie a sústavnejšie využívať medzipredmetové vzťahy. 
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ACTUAL PROBLEMS OF SOLVING APPLIED TASKS  

ABSTRACT

The aim of the paper is to show current problems in solving applied tasks in teaching maths and 

technical subjects. In maths teaching it is necessary to teach students not only theoretical background, 

but also possibilities of its application in practice. The examples in the paper describe the process of 

mathematization – transition from applied task to mathematic task. Applying proper tasks into the 

process of education may help to improve the quality of education. 

KEYWORDS: applied task, process of mathematization, quality of education 
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