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Abstract  

Graphical and calculation tools of mathematical softwares are popular and useful among 

university users: students and teachers. University students consider the digital environment 

and virtual instruments as a normal component of their lives. Software can simplify work 

which is connected with repeated and long solving procedures. In this paper we deal with 

current issues in the field of research of the quality of outputs of mathematical education, 

which includes the application of IT tools in the teaching mathematics and in the individual 

study. In the compulsory mathematical subjects, chapters from mathematical analysis belong 

to the studied topics. This area includes various mathematical functions and on selected tasks 

we present a combination of traditional and modern teaching methods using electronic 

resources. We summarize the study topics in the first year of the bachelor study at the Faculty 

of Economics and Management at the Slovak University of Agriculture in Nitra, which is one 

of the indicators of quality of mathematical education. 

 
Keywords  

Mathematics, graphical tools, calculation tools, information technology, e-learning 

 

Úvod 

Súčasťou ekonomicky zameraných študijných programov sú aj povinné predmety 

z matematiky, ktoré sú zvyčajne zaradené do prvého ročníka bakalárskeho štúdia a končia sa 

skúškou. Hlavným cieľom výučby matematických predmetov je ovládanie matematických 

metód, ktoré sa stanú prostriedkom na riešenie aplikačných a praktických úloh. Grafické 

znázorňovanie a vizualizácia riešenia matematických aplikovaných úloh je dôležitou súčasťou 

výučby. Ak je matematický pojem uvedený aj vizuálne, uľahčuje to jeho pochopenie 

a správne použitie v riešení matematických a praktických úloh. V ekonomických odborných 

predmetoch sa používajú nielen základné matematické operácie, ale aj vedomosti z vyššej 

matematiky, ku ktorým patria vlastnosti funkcie jednej reálnej premennej, diferenciálny 

a integrálny počet. Vhodným výberom úloh a ukážok môže pedagóg motivovať záujem 

študentov a prezentovať rôzne možnosti aplikácií matematiky.  

Z pedagogickej praxe je zrejmé, že trend znižovania výmery hodín kontaktnej výučby vedie 

k hľadaniu efektívnych metód, foriem a postupov vzdelávania. Grafické znázorňovanie 

funkcií a mnohé výpočty sú časovo náročné. Z hľadiska efektívnosti využitia kontaktnej 

výučby na prednáškach je vhodné použiť grafické a výpočtové softvéry, najmä v tých 

častiach, ktoré obsahujú funkcie s dvoma premennými. Pri výbere softvéru nás podmieňuje 

jeho finančná dostupnosť. Okrem platených licencií ponúkajú tvorcovia softvérov aj demo 

verzie programov alebo trialové verzie, ktoré umožňujú bezplatné používanie niektorých 

grafických a výpočtových aplikácií. Motivačne zaujímavé výsledky získame riešením úloh 
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pomocou grafických kalkulátorov [1], aplikáciami programu GeoGebra [2], prípadne tvorbou 

ucelených vzdelávacích kurzov [8]. V príspevku uvádzame ukážky uplatnenia voľne 

dostupných softvérov na realizáciu matematických výpočtov a grafických zobrazení. 

Pri uplatňovaní IT nástrojov vo vzdelávaní môžeme sledovať mnoho pozitívnych faktorov, 

ktorými sú napríklad:  

 záujem a motivácia študentov, 

 zvýšenie aktivity študentov, 

 vytvorenie možností na samostatnú prácu,  

 prístup k elektronickým študijným materiálom, 

 uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, 

 získavanie a rozvíjanie zručností pri hľadaní informácií a ich spracovaní, 

 projektové formy práce, 

 vytváranie diskusných skupín, 

 rozvíjanie a využívanie jazykových znalostí študentov a pedagógov a ďalšie. 

 

Materiál a metódy 

Východiskovým materiálom pre spracovanie príspevku boli skúsenosti a poznatky z výučby 

povinných predmetov z matematiky na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ďalší materiál sme získali z riešenia výskumných úloh 

na Katedre matematiky, ktoré boli zamerané na implementáciu nástrojov IT do vzdelávania. 

Metodický postup vychádza z rozboru prednášok a cvičení z matematickej analýzy, ktoré boli 

doplnené o riešenie úloh s použitím grafických a výpočtových nástrojov. V príspevku sme sa 

zamerali na voľne prístupné nástroje programu WolframAlpha, ktoré sú dostupné na 

http://www.wolframalpha.com/examples/Math.html [9]. Uvedený program WolframAlpha 

v časti „Examples > Mathematics” ponúka rôzne nástroje, ako sú napríklad: elementárna 

matematika, čísla, zobrazovanie a grafika, aplikovaná matematika (Obr. 1). 

 

http://www.wolframalpha.com/examples/Math.html
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Obr. 1: Ukážka nástrojov programu WolframAlpha, Zdroj: [9] 

 

Výsledky a diskusia 

V tejto časti uvedieme ukážky úlohy, ktoré sme riešili s uplatnením softvéru WolframAlpha. 

Vybrali sme základné úlohy, s ktorými sa každý študent 1. ročníka stretáva v rámci povinných 

matematických predmetov.  

Téma 1: Lokálne extrémy funkcie s jednou reálnou premennou 

Riešenie úlohy o lokálnych extrémoch funkcie s jednou reálnou premennou 

144: 23  xxxyf  má tieto základné kroky: 

- výpočet prvej derivácie funkcie, 

- zistenie stacionárnych bodov,  

- výpočet druhej derivácie funkcie,  

- overenie podmienky druhého rádu pre lokálne extrémy. 

 

Uvedieme riešenie úlohy v programe WolframAlpha a výstupy, ktoré sme získali. 

Príkaz: maximize x^3+4x^2+4x+1 

Výstupy:  Input interpretation: 

 

Local maximum: 

 

Plot: 
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Obr. 2: Graf funkcie 144: 23  xxxyf  

 

Súčasťou výstupu je aj grafické znázornenie funkcie s bodom lokálneho maxima (Obr. 2). 

Téma 2: Výpočet určitého integrálu a obsah rovinného útvaru 

Riešenie úlohy o určitom integráli  
e

dxxx
1

ln  má tieto základné kroky: 

- zistenie metódy výpočtu integrálu, 

- výpočet primitívnej funkcie F(x), 

- použitie Newtonovho-Leibnizovho vzorca na zistenie hodnoty určitého integrálu. 

 

Uvedieme riešenie úlohy v programe WolframAlpha a získané výstupy: 

Príkaz: integrate (xlnx) from x=1 to e 

Výstupy:  Definite integral: 

 

Visual representation of the integral: 

 

 
Obr. 3: Obsah rovinného útvaru 

 

Indefinite integral:  

 
 

Súčasťou výstupu je aj grafické znázornenie príslušného rovinného útvaru, ktorý je 

ohraničený danou funkciou na definovanom intervale (Obr. 3). 

Téma 3: Graf funkcie s dvoma reálnymi premennými 4: 22  yxzf  

Výstupy riešenia úlohy v programe WolframAlpha: 

Príkaz: plot x^2-y^2-4 

Výstupy:  Input interpretation: 
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3D plot: Výstupom je grafické znázornenie funkcie dvoch premenných, ktoré je uvedené na 

Obr. 4. 

 

Obr. 4: Graf funkcie 4: 22  yxzf  
 

Význam matematického vzdelávania je potrebné hodnotiť z rôznych aspektov. Jedným z nich 

je uplatnenie matematických metód v rôznych odborných oblastiach [5], [3].  

Riešenie a uvádzanie aplikačných úloh dokazuje potrebu výučby matematiky a jej aplikácií, 

napr. v oblasti analýzy správanie spotrebiteľov [4], v oblasti regionálneho rozvoja [7] a inde. 

Grafické a výpočtové nástroje IT ako doplňujúca zložka výučby poskytujú priestor pre 

aktívne zapojenie študentov do procesu získavania vedomostí [6]. 

Záver 

Používanie informačných technológií, nástroje na zobrazovanie a výpočty významne 

ovplyvnili aj matematické vzdelávanie. Používaním IT sa ponúkajú nové možnosti na: 

- zobrazovanie grafov funkcií,  

- racionalizáciu zložitých a časovo náročných výpočtov,  

- grafickú interpretáciu matematických úloh, 

- rozvoj priestorovej predstavivosti študentov, 

- získavanie a rozvíjanie zručností pre prácu s programovými aplikáciami (napr. Mathematica, 

MathCad, Matlab, GeoGebra, Maple, nástroje MS Excel a ďalšie). 

Vzdelávanie s uplatnením informačných technológií je perspektívnou metódou získavania 

vedomostí najmä pre svoju atraktívnosť, efektívnosť a súčasne vysokú dostupnosť. Model 

súčasného štúdia je tvorený dvoma hlavnými časťami: kontaktnou výučbou a samostatným 

štúdiom, ktoré je založené na aktívnej individuálnej práci študenta. Vyučovací proces 

považujeme za neúplný, ak jeho súčasťou nie sú aspoň nejaké komponenty informačných 

technológií. Grafické a výpočtové softvéry sú vhodným prostriedkom na podporu kontaktnej 

výučby a individuálneho vzdelávania. Nevyhnutným základom na realizáciu takéhoto 

vzdelávania je fungujúce technické vybavenie a odborné personálne zabezpečenie. 

V príspevku prezentujeme praktické možnosti uplatnenia voľne prístupných grafických 

a výpočtových nástrojov vo vysokoškolskom štúdiu matematiky. 

 

Abstrakt  

Grafické a výpočtové nástroje matematických softvérov sú populárne a užitočné pre 

používateľov na univerzitách: pre študentov aj učiteľov. Študenti už považujú digitálne 
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prostredie a virtuálne nástroje za bežnú súčasť ich každodenného života. V príspevku sa 

venujeme aktuálnym otázkam výskumu v oblasti kvality výstupov matematického 

vzdelávania, ku ktorým patrí aj uplatňovanie nástrojov informačných technológií vo 

vyučovaní matematiky a v samostatnom štúdiu. K preberaným témam v povinných 

matematických predmetoch patria aj kapitoly z matematickej analýzy. Uvedená oblasť 

matematiky sa venuje rôznym matematickým funkciám a na vybraných úlohách 

prezentujeme kombináciu tradičných a moderných metód vzdelávania pomocou 

elektronických študijných zdrojov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 

Ďalej uvádzame prehľad vybraných študijných okruhov na skúške v prvom ročníku 

bakalárskeho na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre, ktoré sú jedným z ukazovateľov kvality matematického vzdelávania.  

 

Kľúčové slová: 

matematika, grafické nástroje, výpočtové nástroje, informačné technológie, e-learning 
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