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ABSTRAKT 

 

BOROŠ, Matúš, Mgr.: Interaktívna aplikácia pre výučbu funkcií 

s absolútnymi hodnotami. 

[Záverečná práca]. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Prírodovedecká fakulta; Ústav informatiky.  

Vedúci záverečnej práce: RNDr. Peter Gurský. Košice: PF UPJŠ KOŠICE, 

2007. str. 30 

 

 

 

Abstrakt 

 

     Práca je rozdelená do 4 kapitol. 

     V prvej kapitole je uvedené, čo majú zvládnuť študenti matematiky 

v kvinte osemročného gymnázia z tematického celku funkcií, ich 

najčastejšie problémy pri grafickom znázornení funkcií a to, v čom im 

táto aplikácia pri vyučovaní môže pomôcť. 

     Druhá kapitola obsahuje popis a tvorbu programu, kľúčové metódy, 

užívateľský scenár, možné rozšírenia na iné druhy funkcií. 

     V tretej kapitole sú pedagogické pokyny pre potencionálnych 

užívateľov, ktorí chcú používať túto aplikáciu, jej rozvrhnutie do časovo-

tematických plánov a konkrétnych hodín matematiky. 

    Do štvrtej kapitoly je zahrnutý experiment, dotazník, ktorý bol daný 

študentom po odskúšaní si aplikácie na hodine matematiky a jeho 

vyhodnotenie. 

 

 

 

Kľúčové slová: funkcia, absolútna hodnota funkcie, matematika, IKT, 

učebné osnovy, gymnázium 
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PREDHOVOR 

 

     Dnes si už mnohí ľudia nevedia predstaviť svoju pracovnú činnosť a 

svoj každodenný život bez počítača na svojom stole pripojeného na 

počítačovú sieť Internet. Nové informačné a komunikačné technológie 

(IKT) zásadným spôsobom menia životný štýl väčšiny ľudí. V ponuke 

počítačových firiem sa čoraz viac objavujú multimediálne encyklopédie, 

elektronické učebnice a výučbové programy a aplikácie. 

     Počítače a Internet sa čoraz častejšie používajú aj na školách. Okrem 

zvyšovania počítačovej gramotnosti študentov môžu významnou mierou 

prispievať k skvalitneniu procesu učenia a dávajú možnosť učiteľom 

uľahčiť si a zefektívniť svoju prácu. 

     Tému záverečnej práce „Interaktívna aplikácia pre výučbu funkcií 

s absolútnymi hodnotami“ som si vybral práve preto. Gro tejto práce som 

zameral na použitie a začlenenie tejto aplikácie do vyučovania 

matematiky v kvinte na osemročnom gymnáziu. 

     Cieľom a zmyslom mojej záverečnej práce nebolo urobiť 

profesionálnu aplikáciu po všetkých jej stránkach, ale načrtnúť možnosť 

pohodlnejšieho a hlavne praktickejšieho využitia počítača pri príprave 

učiteľa matematiky na jeho hodiny.  

     Predpokladám, že pojmy ako interaktívny, aplikácia, Informačné a 

komunikačné technológie (IKT) a pod. sú čitateľom tejto záverečnej 

práce známe. 

     Záverečná práca vznikla na môj podnet. Najväčšia vďaka však patrí 

môjmu vedúcemu záverečnej práce RNDr. Petrovi Gurskému za 

venovaný čas, odborné vedenie, cenné rady a pripomienky pri tvorbe 

tejto záverečnej práce. 

 

 

        Mgr. Matúš Boroš 
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ÚVOD 

 

 

 

 

 

     Cieľom vyučovania v dnešnej dobe je vychovávať všestranne 

rozvinutých a vzdelaných ľudí, preto je nesmierne dôležité, aby 

vyučovací proces nezaostával za rýchlym rastom a vývojom vedy a 

techniky. Úlohou učiteľa je preto okrem klasických pomôcok zaraďovať 

do vyučovacieho procesu aj nové – moderné, a tak isto aj modernú 

didaktickú techniku, ako je napr. televízia, video, počítač, Internet, atď. 

Tu treba podotknúť, že škola nielenže má byť vybavená modernou 

didaktickou technikou, ale má poukázať aj na to, že pod vedením 

učiteľa im poskytuje pre život viac vedomostí a zručností. Žiak či študent 

tu získava okrem klasických pojmov aj skutočné vysvetlenie vecí, ktorým 

tieto pojmy patria. 

     V stredoveku, v období humanizmu a renesancie, prevládal v školách 

verbalizmus a formalizmus. Cieľom vyučovania bolo slovné učenie. Až 

neskôr sa začali uplatňovať prvky výchovného realizmu, začalo sa 

zdôrazňovať názorné vyučovanie. Značný podiel pri uplatňovaní 

názornosti mala už filozofia Bacona Verulámskeho, ktorý sa snažil postaviť 

myslenie na nový základ pozorovania a pokusu. No najväčšia zásluha v 

tejto oblasti patrí J. A. Komenskému, ktorý rozpracoval zásady 

novovekého výchovného realizmu a zdôvodnil význam názorného 

vyučovania. „Nech je pre učiteľov zlatým pravidlom, aby všetko 

predvádzali všetkým zmyslom, koľkým je to len možné, totiž veci viditeľné 

zraku, počuteľné sluchu, vonné čuchu, chutnateľné chuti a hmatateľné 

„MATEMATIKA je kľúčom 

 ku všetkým vedomostiam.“ 

         L. Euler 
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hmatu, a ak je niečo vnímateľné viac zmyslami naraz, nech to 

predvádzajú viacerými zmyslami.“1  

     Názornosťou sa vytvárajú predstavy a pomocou nich sa rozvíja 

myslenie študenta, ktoré zodpovedá skutočnosti a odrážajú sa v ňom 

skutočné javy. Na všetkých stredných školách niet takého predmetu, 

kde by sa dalo bez názornosti zaobísť. V každom predmete, kde sa 

vytvárajú nové predstavy, je názornosť veľmi potrebná. Len ona zaručí, 

že vedomosti, ktoré získavajú študenti, budú premyslené a trvalé. 

     Počas štúdia na tejto univerzite a praxe, ktorú  som absolvoval, si čím 

ďalej, tým viac uvedomujem potrebu tohto spôsobu vyučovania. Totiž 

vyučovacie hodiny, na ktorých som využíval, využívam alebo videl, ako 

sa využíva moderná didaktická technika, boli pre študentov jednak 

zaujímavejšie, no hlavne nové učivo osvojené na týchto hodinách bolo 

trvácnejšie a lepšie logicky pochopené. Práve preto sa snažím vo veľkej 

miere tento spôsob vo vyučovaní uplatňovať. 

     Názornú ukážku ako využívať počítač, konkrétne túto aplikáciu vo 

vyučovaní matematiky, resp. v príprave na vyučovací proces, chcem 

bližšie popísať v tejto záverečnej práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Janus, H.: Pomôcky a didaktická technika v 1. – 5. roč. Bratislava: SPN 1974 
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11  ŠTUDENT A JEHO ŠTANDARD... 

 

     Tretí rok mojej praxe vyučovania na osemročnom gymnáziu ukázal, že 

študent sa učí iba toľko, koľko potrebuje k splneniu nejakého štandardu, 

prípadne koľko od neho jeho učiteľ vyžaduje. Až niekde na konci je jeho 

potreba sa vzdelávať a to, čo ho v škole baví je len nepatrné zrnko 

všetkých jeho záujmov a aktivít. Práve preto by sme my učitelia mali 

u študentov podporovať záujem o vzdelávanie spôsobom, ktorý 

študenta zaujme.   

     Táto kapitola je rozdelená do dvoch častí. Do prvej z nich zahrniem 

štandard študenta kvinty osemročného gymnázia z matematiky. Teda to, 

čo je v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch pre 

osemročné gymnáziá z tematického celku Funkcie, teda čo by mal 

vedieť. Druhá časť tejto kapitoly zahŕňa najčastejšie problémy pri 

pochopení funkcií, a náčrte grafov funkcií. V tejto časti sa už zamerám  

na to, v čom študentovi môže konkrétne pomôcť táto aplikácia. 

 

1.1 Učebné osnovy a vzdelávací štandard z matematiky pre 

osemročné gymnázium – 5. ročník (kvinta) 

1.1.1 Učebné osnovy 

Tematické celky: 

5. ročník (kvinta) (3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

a. Teória čísel 

b. Základy výrokovej logiky a teórie množín 

c. Funkcie, rovnice a nerovnice 

d. Kvadratické funkcie, rovnice, nerovnice 
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Ciele a obsah tematických celkov: 

c. Funkcie, rovnice a nerovnice 

Ciele 

� vedieť definíciu funkcie, 

� rozoznať v slovnom texte funkčnú závislosť a vedieť ju matematicky 

sformulovať, 

� načrtnúť graf danej lineárnej funkcie, 

� opísať základné vlastnosti lineárnej funkcie (definičný obor a obor 

hodnôt, nulový bod, monotónnosť, ohraničenosť), 

� vyriešiť sústavu 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi Gaussovou 

eliminačnou metódou, 

� vyriešiť lineárnu rovnicu alebo sústavu lineárnych rovníc s 

parametrom a vykonať diskusiu o riešiteľnosti a počte riešení, 

� riešenie slovnej úlohy lineárnou rovnicou alebo sústavou lineárnych 

rovníc, 

� riešenie rovníc s neznámou v absolútnej hodnote, 

� vyriešiť lineárnu nerovnicu alebo sústavu lineárnych nerovníc s 

jednou neznámou, 

� graficky znázorniť množinu riešení danej lineárnej nerovnice alebo 

sústavy nerovníc s jednou neznámou, 

� načrtnúť graf funkcie danej predpisom s absolútnou hodnotou, 

� grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc, 

� priamka ako graf lineárnej funkcie, smernicový tvar rovnice 

priamky. 

 

Obsah 

� Funkcia, spôsoby určovania funkcií. Graf funkcie. Definičný obor a 

obor hodnôt funkcie. Rovnosť funkcií. 

� Lineárna funkcia, graf lineárnej funkcie, vlastnosti lineárnej funkcie 

(monotónnosť, ohraničenosť). 
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� Vety o vlastnostiach rovnosti a nerovnosti reálnych čísel. Lineárna 

nerovnica s jednou neznámou. 

� Sústavy lineárnych nerovníc s jednou neznámou. 

� Lineárne rovnice a nerovnice s dvoma a viacerými neznámymi. 

Sústava lineárnych rovníc, ekvivalencia sústav, riešenie sústavy, 

maticový zápis riešenia sústavy rovníc. 

� Lineárne optimalizačné úlohy. 

 

d. Kvadratické funkcie, rovnice, nerovnice 

Ciele 

� určiť os, vrchol a nulové body danej kvadratickej funkcie a 

načrtnúť jej graf, 

� vyšetriť priebeh kvadratickej funkcie, 

� vyriešiť kvadratickú rovnicu pomocou vzorca, pomocou úpravy na 

štvorec, i graficky, 

� rozkladať kvadratický trojčlen na koreňové činitele, 

� zostaviť kvadratickú rovnicu s predpísanými koreňmi, 

� riešiť kvadratickú nerovnicu pomocou grafu danej kvadratickej 

funkcie, i algebraicky, 

� vyriešiť kvadratickú rovnicu (prípadne nerovnicu) s parametrom a 

vykonanie diskusie o riešiteľnosti a počte riešení, 

� zostaviť kvadratické rovnice alebo nerovnice predstavujúce 

matematický model slovnej úlohy. 

 

Obsah 

Kvadratická funkcia, graf, definičný obor a obor hodnôt kvadratickej 

funkcie. Vlastnosti kvadratickej funkcie. Riešenie slovných úloh s využitím 

kvadratickej rovnice. Riešenie slovných úloh s využitím kvadratickej 

rovnice. 

Kvadratické rovnice a nerovnice. Koeficienty kvadratickej rovnice, 

korene a diskriminant kvadratickej rovnice, koreňové činitele 
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kvadratického trojčlena, úprava na štvorec, vzorec na riešenie 

kvadratickej rovnice, vzťah koreňov a koeficientov. Kvadratické rovnice 

(príp. nerovnice) s parametrom. Úlohy vedúce na riešenie kvadratických 

rovníc alebo nerovníc. 

1.1.2 Vzdelávací štandard 

FUNKCIE 

Obsah 

� Funkčná závislosť, funkcia ako predpis (priradenie), vlastnosti 

funkcií, zložená funkcia. 

� Lineárna funkcia, obor definície a obor hodnôt, graf, nulový bod. 

Monotónnosť a ohraničenosť lineárnej funkcie, konštantná funkcia. 

Funkcia y = |x|, jej graf a základné vlastnosti. Priama úmernosť. 

� Kvadratická funkcia a jej graf (parabola, vrchol a os paraboly), 

nulové body kvadratickej funkcie, monotónnosť a ohraničenosť. 

Grafy kvadratickej funkcie s absolútnou hodnotou. Súvis 

kvadratickej rovnice a nerovnice s grafom príslušnej kvadratickej 

funkcie. 

 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

Všeobecné vedomosti 

� Vysvetliť na konkrétnych príkladoch obsah pojmov funkcia, predpis 

funkcie, obor definície a obor hodnôt, argument, funkčná 

hodnota a graf funkcie 

� Rozoznať v slovnom texte funkčnú závislosť a matematicky ju 

sformulovať 

� Určiť (aspoň z grafu funkcie) vlastnosti funkcie (monotónnosť, 

lokálne extrémy, párnosť a nepárnosť, ohraničenosť, periodičnosť) 

� Vysvetliť na konkrétnych príkladoch princíp vytvorenia inverznej 

funkcie k prostej funkcii a aplikovať ho na jednoduché funkcie 

(lineárne, kvadratické, exponenciálne) 
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� Načrtnúť, na základe poznania grafu funkcie y = f(x), grafy funkcií 

y = – f(x), y = f(x) + k, y = |f(x)|, y = f(x + q), y = f(x + q) + k 

 

Lineárna funkcia 

� Definovať lineárnu funkciu, poznať jej obor definície a obor hodnôt 

� Načrtnúť graf funkcie y = kx + q na základe poznania 

geometrického významu parametrov k, q 

� Nájsť k danému argumentu funkčnú hodnotu a k danej funkčnej 

hodnote argument 

� Rozhodnúť o monotónnosti lineárnej funkcie podľa hodnoty 

parametra k 

� Nájsť predpis lineárnej funkcie, ak sú dané jej body 

� Zostrojiť graf lineárnej funkcie s absolútnymi hodnotami 

 

Kvadratická funkcia 

� Definovať kvadratickú funkciu, poznať jej obor definície a obor 

hodnôt 

� Nájsť k danému argumentu funkčnú hodnotu a k danej funkčnej 

hodnote argument 

� Vysvetliť geometrický význam parametrov a, c v súvislosti s grafmi 

funkcií y = x2 a y = ax2 + bx + c 

� Nájsť vrchol a os paraboly, ktorá je grafom kvadratickej funkcie, 

určiť jej nulové body a načrtnúť ju 

� Určiť, podľa načrtnutého grafu, obor hodnôt a intervaly 

monotónnosti 

� Vysvetliť na konkrétnych príkladoch súvislosť medzi hodnotou 

diskriminantu kvadratickej rovnice ax2 + bx + c = 0 a grafom 

funkcie y = ax2 + bx + c 
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1.2 Najčastejšie problémy študentov pri chápaní funkcií 

a náčrte grafov lineárnych a kvadratických funkcií 

s absolútnymi hodnotami 

 

     V kvinte osemročného gymnázia sa prvýkrát študenti stretávajú 

s pojmom funkcia. Pochopiť tento pojem sa snažia rôzne. Niektorí si ho 

mýlia s rovnicami a keď sa prvýkrát stretávajú s funkciou, totiž s lineárnou 

funkciou typu y = kx + q, snažia sa túto funkciu riešiť ako rovnicu, pretože 

pojem rovnica je už pre nich známy. Avšak tu treba podotknúť, že tento 

zápis sa trocha podobá na rovnicu, v ktorej je trocha viac neznámych. 

Samozrejme pozerať sa na funkciu ako na rovnicu je nezmysel. 

   Pri ďalšom ponímaní funkcií a ich grafickom zobrazení vznikajú ďalšie 

problémy. Študenti sa pýtajú ako je možné, že krivka, ktorá je uzavretá, 

napr. kružnica, nie je funkcia alebo prečo sa ľubovoľný mnohouholník 

nedá zapísať ako funkcia? Až pri hlbšom pochopení pojmu funkcia si 

študenti uvedomia, že pre funkcie platia určité pravidlá. No a postupne 

sa dostávajú k rôznym vlastnostiam funkcií. Prechádzajú cez 

monotónnosť, párnosť, nepárnosť a ohraničenosť funkcií. 

     Tu treba zdôrazniť to, že študenti kvinty sa zoznamujú najprv s 

lineárnou funkciou a neskôr ich ešte čaká kvadratická funkcia. Po 

úspešnom zvládnutí týchto pojmov sa konečne dostanú aj ku grafom 

týchto funkcií. Na konci tematického celku Lineárne funkcie 

a tematického celku Kvadratické funkcie študentov čaká absolútna 

hodnota týchto funkcií. 

     Hovorí sa, že v jednoduchosti je krása. To platí aj o grafickom 

zobrazení lineárnych a kvadratických funkcií. Práve na túto časť je 

zameraná moja aplikácia, ktorá slúži práve na hlbšie pochopenie 

grafického znázornenia týchto funkcií. Veľmi jednoducho si študenti 

môžu overiť ako sa správa lineárna či kvadratická funkcia pod 

absolútnou hodnotou. Aplikácia je určená práve k tomuto cieľu. 
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     Keď sa dostaneme ku grafickému zobrazeniu funkcií, resp. ku grafom 

funkcií, v mojom prípade ide o lineárne a kvadratické funkcie 

s absolútnou hodnotou, študenti narážajú na rôzne problémy. Pokúsim sa 

teda vymenovať aspoň niektoré z nich.  

     1. Problém s parametrom vo vnútri absolútnej hodnoty a mimo 

absolútnej hodnoty. V tomto prípade si študenti mýlia tzv. posúvanie 

základného grafu po x-ovej a y-ovej osi. Kedy sa graf posúva po osi x 

a kedy po osi y? Kedy sa posúva graf po osi x doľava a kedy doprava? 

Kedy sa graf posúva po osi y hore a kedy dole?  

     Napr. pri funkcii f(x): y = |x + 2| a funkcii g(x): y = |x| + 2. Ako teda 

vyzerá graf prvej z nich a ako graf druhej? A prečo sa základná funkcia 

pri prvej z nich z(x): y = |x| posúva po x-ovej osi doľava a pri druhej 

z nich hore? 

     2. Problém so záporným znamienkom pred absolútnou hodnotou. 

Tento problém vzniká práve vtedy, keď si študent nevšimne záporné 

znamienko pred absolútnou hodnotou alebo aj si ho všimne, ale nevie 

čo s tým. Prečo sa tu graf preklopí okolo osi x a čo to znamená? 

     Napr. pri funkcii f(x): y = –|x + 1| alebo funkcii g(x): y = 1 –|x|. 

     3. Problém absolútnej hodnoty funkcie v absolútnej hodnote. V tomto 

prípade študenti akoby mali strach pred 2 absolútnymi hodnotami 

a častokrát tento problém obchádzajú výhovorkami, že ho nevedia, 

prípadne nechcú vedieť riešiť. 

     Napr. pri funkcii f(x): y = || x – 1|– 3 |. 

     4. Problém s kvadratickou funkciou v absolútnej hodnote napr. pri 

funkcii f(x): y = |x2 – 3| prípadne funkcii g(x): y = |x2 + 2x – 3|. 

     5. Problém spojenia dvoch funkcií v absolútnej hodnote do jednej a to 

napr. 2 lineárne v absolútnej hodnote prípadne lineárna a kvadratická 

v absolútnej hodnote. 

     Napr. funkcie f(x): y = |x + 1|+ |x – 2|, g(x): y = | x2 – 3|+ |x – 2| a 

podobné. 

 



 16 

     Nielen týchto päť problémov, ktoré som tu spomenul a na ktoré 

narážajú študenti pri náčrte grafov je pre študenta náročné pochopiť. 

Myslím si, že aplikácia, ktorú som vytvoril, študentom tieto a nielen tieto 

„zložité“ problémy pomôže riešiť. Aplikáciu som vytvoril tak, aby si 

študenti mohli meniť jednotlivé parametre v prednastavených funkciách. 

Práve pri zmene parametrov vo funkcii si študent môže otestovať ako sa 

funkcia správa zmenou určitého parametra. Funkcie som pridával 

postupne od jednoduchšej k zložitejšej. Všetky tieto funkcie obsahujú iba 

lineárne a kvadratické funkcie v absolútnej hodnote, s ktorými sa 

študenti v tomto ročníku môžu stretnúť. Samozrejme sa táto aplikácia dá 

rozšíriť aj na iné funkcie v absolútnej prípadne aj bez absolútnej hodnoty 

a dá sa aplikovať priamo do vyučovacieho procesu aj na vyššom stupni 

osemročných gymnázií. 

     V priloženom CD je nielen samotná aplikácia, ale aj zdrojový kód tejto 

aplikácie, vytvorenej v programovacom prostredí Delphi 7. 
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22  APLIKÁCIA 

 

     V tejto kapitole budem bližšie popisovať túto aplikáciu z hľadiska 

užívateľa, jej tvorbu, kľúčové metódy tvorby programu, možné rozšírenia 

na iné druhy funkcií, prípadne použitie tejto aplikácie v budúcnosti. 

V priloženom CD je aplikácia a jej zdrojový kód písaný v Delphi.  

2.1 Alfa a omega užívateľa 

     Aplikáciu tvorí jeden súbor s názvom absolutne.exe. Tento súbor je 

spustiteľný na všetkých PC s operačným systémom MS Windows 98 

a vyšším. Stačí si ho skopírovať na disk. Aplikovať sa dá pri rozlíšení 

1024x768  a vyššom. Farebná hĺbka nie je podstatná. Aplikácia nie je 

náročná na grafiku.  

     Po spustení aplikácie sa zobrazí nasledovné okno. (obr. 1) 

 

obr. 1 
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     Horné menu aplikácie obsahuje 2 položky s názvom Program 

a Pomoc. Po kliknutí na Pomoc sa objaví okno, kde je zhrnutá celá táto 

kapitola. 

   Kliknutím na Program sa rozbalí ponuka zložená z troch položiek. 

Nastavenie strany, Tlačiť a Koniec. Viď obr. 2. 

 

 

 

 

 

    Po kliknutí na Nastavenie strany (obr. 3) naskočí okno, v ktorom sa dajú 

nastaviť parametre pri tlači, ako je veľkosť listu papiera, zdroj papiera, 

podávanie papiera, orientácia a okraje. V tomto okne je ešte tlačidlo 

Tlačiareň, kde sa dá zvoliť a vybrať tlačiareň, ktorou chceme tento 

dokument vytlačiť. Tam si môžeme nastaviť aj kvalitu tlače a pod. Aj keď 

obr. 3 

obr. 2 
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neklikneme na toto tlačidlo, platí predvolené nastavenie operačného 

systému. Odporúčam tlačiť na šírku pri dokumente veľkosti A4. 

 

 

 

 

 

     Pri výbere položky Tlačiť, (viď obrázok 4), sa celé okno vytlačí tak, ako 

vyzerá na monitore a ako sme si preň nastavili parametre v položke 

Nastavenie strany. 

Poslednou položkou je položka Koniec, (obr. 5), ktorá ukončí túto 

aplikáciu.  

 

 

 

 

 

     Na obe tieto položky možno použiť aj štandardné klávesové skratky. 

Dokonca aj celá aplikácia sa dá ovládať klávesnicou. Odporúčam však 

myšku. 

     Od menu sme sa odrazili a dostávame sa k hlavnej ploche okna, ktorú 

som rozdelil na 3 časti.  

     Prvá z nich, vľavo hore, je venovaná parametrom. Dajú sa tu navoliť 

hodnoty parametrov a, b, c, d, e a to celé čísla v rozmedzí od –3 po 3, 

vrátane 0. Pozri obrázok č. 6. 

    V druhej časti, vľavo dole, je 13 tlačidiel (obr. 7). Na prvých 12 sú 

predvolené funkcie s parametrami a, b, c, d, e. Pri navolení parametrov 

sa tieto funkcie stávajú konkrétnymi funkciami, s ktorými sa študenti kvinty 

stretávajú v matematike (zápis x*x predstavuje x2). Pri stlačení tlačidla sa 

príslušná funkcia, resp. jej graf, ešte presnejšie časť grafu, zobrazí na 

bielom plátne vpravo. Posledné 13. tlačidlo slúži iba na vyčistenie plochy 

grafu a dá sa naň kliknúť len keď je na plátne graf nejakej funkcie. 

obr. 5 

obr. 4 
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     Tretiu časť tvorí biele plátno (obr. 8), na ktorom je ortogonálna 

súradnicová sústava, do ktorej sa príslušné funkcie majú zobrazovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

obr. 8 

obr. 6 
obr. 7 
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   Na koniec ako príklad uvediem postup pri zostrojovaní grafu funkcie 

f(x): y = | x2 – 3|+ |x – 2|. (Na tlačidle musím hľadať funkciu zobrazenú 

takto: y = | x*x + a|+ |x + b| ) 

 

Postup: 

� Najprv si pozriem na ktorú z predvolených funkcií sa príslušná 

funkcia podobá. Zistil som, že sa podobá na funkciu, ktorá je na 

tlačidle 9. v poradí (obr. 9).   

 

 

 

� Navolím si teraz parameter a=–3, b=–2. Pri zmene parametra sa mi 

graf zobrazuje na bielom plátne vpravo a výsledok vyzerá presne 

ako na obrázku č. 10. Vpravo dole na plátne môžeme vidieť aj 

analytické vyjadrenie s dosadenými hodnotami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 9 

obr. 10 
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2.2 Kľúčové metódy tvorby programu 

 

     Program som konštruoval tak, aby sa s ním dalo jednoducho 

pracovať, teda aby ho pochopil každý študent, ktorý ho vezme do rúk. 

Implementoval som doň veľmi jednoduché ovládanie pomocou tzv. 

„buttonov“ (tlačidiel) a „trackbarov“ (posuvníkov) známych z bežných 

aplikácií prostredia OS Windows. 

     Aplikáciu som konštruoval v programovacom prostredí Delphi 7. Použil 

som jednoduché aj zložitejšie metódy, ktoré by som chcel teraz popísať. 

     Najprv som vytvoril procedúru s názvom osi a pridelil som ju tlačidlu 

Vyčisti plochu grafu. Táto procedúra mi nakreslí do plátna napravo 

dvojrozmernú ortogonálnu sústavu súradníc, ktoré som si označil klasicky 

x, y. Na určenie stredu som použil šírku a výšku plátna.  

     Ďalej som si vytvoril 5 parametrov a, b, c, d, e, ktoré sa dajú navoliť 

posuvníkmi.  

     Pokračoval som tak, že po stlačení tlačidla prislúchajúceho nejakej 

funkcii sa zavolá procedúra na vykreslenie grafu tejto funkcie. Procedúru 

som pridelil prvým 12 tlačidlám s funkciami.  Teda, keď stlačím tlačidlo 

ľubovoľnej funkcie, spustí sa súčasne procedúra osi na vyčistenie plochy 

grafu a zároveň procedúra, ktorá do tejto plochy nakreslí graf príslušnej 

funkcie. Do tejto procedúry som ešte zahrnul priesečníky s osami 

a zároveň to, aby mi príslušnú funkciu zapísalo vpravo dole. S týmto som 

sa musel pohrať pre každú funkciu zvlášť práve preto, že každá funkcia 

má iné parametre a iný zápis. 

    Keď som mal toto hotové, mohol som program začať vylepšovať. 

Nepáčilo sa mi, že keď si navolím parametre, musím znova stlačiť 

tlačidlo. A tak som to zmenil tak, že pri zmene parametrov sa 

automaticky mení aj graf funkcie. (Za toto ďakujem svojmu vedúcemu 

mojej záverečnej práce, ktorý mi to poradil.) Ďalšou perličkou bolo to, že 

nie v každej funkcii je každý parameter, t. z., že pre príslušné funkcie sa 

dajú voliť iba tie parametre, ktoré funkcia obsahuje. Ostatné sú 
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nastavené na „disabled“. Vylepšením sa mi zdá aj to, že funkcia, teda 

tlačidlo s funkciou, ktoré je stlačené je tiež „disabled“, čo ho trocha 

odlišuje od ostatných tlačidiel a užívateľ vidí, že vpravo na plátne je 

zobrazená funkcia, ktorej príslušné tlačidlo je stlačené. Posledným 

vylepšením, ktoré spomeniem je to, že sa príslušná funkcia aj s grafom dá 

vytlačiť. 

 

2.3 Možné rozšírenia programu 

 

   Ako som už spomínal, aplikácia je určená pre študentov kvinty 

osemročného gymnázia a pre tematický celok Funkcie a Kvadratické 

funkcie. Samozrejme aj pre študentov vyšších ročníkov, prípadne 

budúcich maturantov z matematiky, ale aj tak je dosť obmedzená iba 

na spomínané tematické celky. 

     No žiadna aplikácia nie je taká obmedzená, aby sa nedala rozšíriť.  

A samozrejme ani moja nie je výnimkou. Ak by som v budúcnosti 

rozširoval túto aplikáciu, určite by som tam pridal niektoré ďalšie funkcie 

v absolútnej hodnote, ktoré študenti berú vo vyšších ročníkoch. Napr. 

exponenciálne, logaritmické, goniometrické, lomené. 

     Ďalším rozšírením by bolo to, že by som tam pridal možnosť vložiť 

vlastnú funkciu, tiež  možnosť zväčšenia a zmenšenia, teda nejakú lupu. 

     Dúfam, že sa k tomuto projektu v nejakej práci vrátim a rozšírim ju 

práve o tieto body. 
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33  PEDAGOGICKÉ POKYNY PRE UČITEĽOV, 

KTORÍ V BUDÚCNOSTI TÚTO APLIKÁCIU VYUŽIJÚ 

 

     Túto kapitolu by som chcel venovať práve potencionálnym 

užívateľom – učiteľom, ktorých táto aplikácia zaujme a prípadne by ju 

chceli využiť ako názornú pomôcku vo vyučovacom procese pri 

vyučovaní matematiky na gymnáziu. Bol by som veľmi rád... 

     Keby som mal zaradiť túto aplikáciu do vyučovacieho procesu, resp. 

do konkrétnej vyučovacej hodiny na osemročnom gymnáziu, ako 

prvýkrát by som ju použil práve v kvinte, pretože tam sa prvýkrát študenti 

stretávajú s pojmom funkcia. Použil by som ju práve po prebratí 

lineárnych a potom aj kvadratických funkcií v absolútnej hodnote a to 

na hodinách venovaných opakovaniu týchto tematických celkov. 

     Ďalej by som ju využil už v ďalšom ročníku, teda v sexte a to hneď na 

začiatku školského roka, kde študenti opakujú získané poznatky z kvinty. 

     Ďalšia možnosť využitia tejto aplikácie by bola na seminári 

z matematiky v septime, prípadne na príprave na maturitu z matematiky 

a pri príprave na vysoké školy. 

    Prikladám ukážku jednej prípravy vyučovacej hodiny práve v kvinte pri 

opakovaní lineárnych a kvadratických funkcií v absolútnej hodnote 

s využitím aplikácie. 
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3.1 Ukážka prípravy na vyučovaciu hodinu v kvinte s využitím 

tejto aplikácie 

 

ŠKOLA: SŠ – osemročné gymnázium 

ROČNÍK: 5. roč. – KVINTA 

TEMATICKÝ CELOK: Lineárne a kvadratické funkcie v absolútnej hodnote 

VZDELÁVACÍ CIEĽ: vedieť porovnať lineárne a kvadratické funkcie 

v absolútnej hodnote, zhrnúť a prehĺbiť vedomosti o týchto funkciách; 

vedieť graficky znázorniť rôzne typy lineárnych a kvadratických funkcií v 

absolútnej hodnote 

VÝCHOVNÝ CIEĽ: výchovne pôsobiť na študentov tak, aby videli 

praktické využitie počítačov a aplikácii aj na vyučovacej hodine 

POŽIADAVKY STANOVENÉ ŠTANDARDOM: 

TYP VYUČOVACEJ HODINY: opakovacia hodina; hodina hlbšieho 

osvojovania zručností a návykov 

DRUH: problémový 

FORMA: skupinová pri počítačoch 

METÓDY: frontálne opakovanie, riadený rozhovor učiteľa so študentmi, 

skupinová práca študentov s aplikáciou, motivačný rozhovor 

POMÔCKY: učebnica, tabuľa, počítače 

ŠTRUKTÚRA A PRIEBEH VYUČOVACEJ HODINY: 

Organizačná časť: pozdrav, zápis do triednej knihy, prezencia 

Oznámenie cieľa VH: oznámenie témy vyučovacej hodiny pomocou 

zápisu na tabuľu; študenti by si mali zopakovať, upevniť a prehĺbiť 

vedomosti z lineárnych a kvadratických funkcií v absolútnej hodnote 

Preverovanie vedomostí: učiteľ preskúša frontálne študentov, prípadne 

troch z nich vyvolá k tabuli, aby na príkladoch funkcií načrtli grafy týchto 

funkcií 

Motivácia: rozhovor učiteľa a študentov o využívaní matematiky pri 

tvorbe rôznych aplikácií a programov a takisto počítačov v matematike, 

príklad uvedie túto aplikáciu 
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Prezentácia a inštrukcie k aplikácii: učiteľ predstaví túto aplikáciu a za 

pomoci videoprojektora a počítača ukáže študentom možností a práce 

s touto aplikáciou; po týchto inštrukciách rozdelí učiteľ študentov do 2 

skupín a zadá im tieto problémové úlohy:  

 

1.skupina:  

pomocou aplikácie zistite graf týchto funkcií: 

f(x): y = |x + 2|, g(x): y = 1 –|x|, h(x): y = |x2 + 2x – 3| 

Všímajte si rozdielnosť grafov pri zmene čísla, resp. parametra vo vnútri 

absolútnej hodnoty a mimo absolútnej hodnoty. Popíšte slovne, čo sa 

deje s grafom funkcie pri týchto zmenách. Grafy funkcií si načrtnite do 

zošita. 

 

2.skupina: 

pomocou aplikácie zistite graf týchto funkcií: 

f(x): y = |x – 2|, g(x): y = –1 +|x + 3|, h(x): y = |3x2 – 2x – 1| 

Všímajte si rozdielnosť grafov pri zmene čísla, resp. parametra vo vnútri 

absolútnej hodnoty a mimo absolútnej hodnoty. Popíšte slovne, čo sa 

deje s grafom funkcie pri týchto zmenách.  Grafy funkcií si načrtnite do 

zošita. 

 

Zhrnutie: Učiteľ sa opýta študentov ako sa im taká hodina páčila a slovne 

odporučí študentom, na čo sa majú zamerať pri náčrte grafov funkcií 

v absolútnej hodnote. 

Zadanie domácej úlohy: Pomocou aplikácie, ktorú študenti používali na 

vyučovacej hodine a ktorú si nájdu na školskej webovej stránke majú 

načrtnúť grafy funkcií z cvičenia v učebnici. 

Zhodnotenie hodiny: Cieľ hodiny, ktorý bol stanovený na začiatku bol 

splnený. Študenti si osvojili, upevnili a prehĺbili náčrt grafov funkcií 

v absolútnej hodnote. Cieľ problémovej úlohy bol tiež splnený, študenti 

pochopili rozdielnosť funkcií pri zmene parametra vo vnútri absolútnej 

hodnoty aj mimo nej. 
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44  PEDAGOGICKÝ EXPERIMENT – DOTAZNÍK 

 

     Tak ako každý aj ja som chcel vedieť, aká bude spätná väzba od 

študentov. Preto som im tento program, resp. túto aplikáciu najprv 

predstavil a potom som im dal malý dotazník na to, aby som zistil, či 

moja práca nie je zbytočná. Odskúšal som túto aplikáciu na študentoch 

osemročného gymnázia a to v troch triedach. V kvinte, teda triede, pre 

ktorú je táto aplikácia určená, v sexte a v septime. Celý tento 

experiment som realizoval v učebni informatiky, kde je 11 PC. 

     Všetko to prebiehalo tak, že najprv som ich s touto aplikáciou 

zoznámil. Tu musím podotknúť, že najmenší problém mali práve v kvinte, 

pretože tam to majú čerstvo v pamäti, tento tematický celok tam práve 

preberali. Potom som im dal pomocou aplikácie zostrojiť graf dvoch 

funkcií, ktoré som im určil. Jedna bola lineárna a druhá kvadratická 

funkcia v absolútnej hodnote. Bez akýchkoľvek väčších problémov 

študenti zareagovali a následne urobili to, čo som im zadal. Teda obe 

funkcie boli zrazu na všetkých počítačoch v učebni. Najprv lineárna a 

potom aj kvadratická. Medzitým sa mali pohrať práve s posuvníkmi 

a vyskúšať si, ako sa graf každej z týchto funkcií mení pri zmene 

parametrov vo vnútri. Na študentoch som videl radosť v ich očiach, keď 

konečne na matematike, bez nejakých výpočtov môžu zostrojovať grafy 

funkcií. Tu som si povedal, že moja práca nebola zbytočná a myslím, že 

túto aplikáciu budem na hodinách matematiky určite využívať. 

     Po zoznámení sa s aplikáciou som študentom rozdal dotazníky, 

v ktorých som ich poprosil, aby mi pravdivo odpovedali na 10 otázok, 

ktoré som im v dotazníku predložil. 

     Ďalej uvádzam znenie dotazníka a jeho následné vyhodnotenie. 
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4.1 Dotazník – znenie 

 

          Milí študenti, do rúk sa vám dostáva anonymný dotazník k aplikácii, 

ktorá tvorí základ záverečnej práce Mgr. Matúša Boroša, externého 

študenta Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Táto aplikácia je 

určená pre študentov osemročných gymnázií a to pre lepšie 

pochopenie funkcií v absolútnej hodnote, resp. ku grafickému 

zobrazeniu týchto funkcií. 

     Za pravdivé odpovede vám budem veľmi vďačný. 

         

Na nasledujúce otázky prosím odpovedajte známkami od 1 do 5, pričom  

1 je určite áno, 2  prevažne áno, 3  neviem, 4  ani nie a 5 určite nie. 

 

1. Matematika patrí medzi moje obľúbené predmety:___ 

2. Grafické zobrazenie funkcií mi robí problém:___ 

3. S takýmto typom softvéru sa stretávam prvýkrát:___ 

4. Ovládanie tejto aplikácie je jednoduché:___ 

5. Viem sa v nej zorientovať veľmi rýchlo:___ 

6. Táto aplikácia je názorná:___ 

7. Táto aplikácia mi pomohla pri chápaní funkcií v absolútnej 

hodnote:___ 

8. Touto aplikáciou som získal väčší prehľad o lineárnych a kvadratických 

funkciách v absolútnej hodnote:___ 

9. Táto aplikácia je vhodnou pomôckou na hodinách matematiky:___ 

10. Tento experiment ma zaujal a privítal by som jemu podobné 

častejšie:___ 

 

Ďakujem Vám... 

☺☺☺☺ 

Mgr. Matúš Boroš 
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4.2 Dotazník – vyhodnotenie 

 

     Ak by som mal slovami zhrnúť výsledok môjho experimentu, môžem 

povedať, že dopadol veľmi dobre, aj napriek tomu, že na prvú otázku, 

ktorá sa týkala obľúbenosti matematiky odpovedalo veľké percento 

opýtaných záporne. Všeobecne známy trend sa mi teda potvrdil. Len 

22% všetkých študentov je matematika obľúbeným predmetom.  

     Grafické zobrazenie funkcií robí problém až 53% študentov a iba 9% je 

takých, ktorí s grafmi nemajú žiadny problém. 

     S takýmto typom softvéru sa študenti stretli zväčša prvýkrát (93%). Iba 

7% na túto otázku nevedelo zaujať žiaden postoj. 

     Ovládanie a orientácia v aplikácii dopadlo veľmi podobne. Veľké 

percento študentov vedelo ovládať a tiež orientovať sa v tejto aplikácii 

(okolo 90%). Dokonca nikto z opýtaných (0%), nemal s touto časťou 

žiadny problém. 

     O názornosti som sa dozvedel tiež pozitívnu informáciu a to, že o nej 

nikto z opýtaných nazapochyboval (0%). 

     7. a  8. otázka sa týkala toho, či vôbec táto aplikácia študentom 

v niečom pomohla. Aj tu bol výsledok veľmi pozitívny. Až okolo 50% 

študentov odpovedalo na túto otázku určite alebo prevažne áno. 

     Je táto aplikácia vhodnou pomôckou na hodinách matematiky? Až 

96% študentov odpovedalo kladne a myslí si, že áno. Nik z nich 

neodpovedal záporne. 

     Posledná otázka sa týkala práve takéhoto typu experimentu a vôbec 

toho, či by študenti privítali jemu podobné častejšie. 91% odpovedalo 

kladne. 

     Všetky podrobnejšie výsledky, aj konkrétne pre jednotlivé triedy sú 

uvedené v tabuľke č. 1. 

     Nakoniec by som chcel dodať len toľko, že tento experiment je určite 

prínosom nielen pre tento experiment, ale aj pre mňa. 
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Tabuľka 1 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

určite áno 20% 30% 90% 75% 60% 70% 20% 40% 85% 90% 

prevažne áno 10% 20% 0% 20% 25% 20% 40% 25% 10% 0% 

neviem 20% 20% 10% 5% 15% 10% 35% 35% 5% 0% 

ani nie 20% 20% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 

Kvinta 
(20) 

určite nie 30% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 
                        

určite áno 0% 15% 85% 46% 31% 62% 8% 23% 77% 77% 

prevažne áno 15% 15% 0% 38% 38% 8% 23% 15% 15% 8% 

neviem 8% 0% 15% 15% 31% 31% 54% 54% 8% 0% 

ani nie 31% 69% 0% 0% 0% 0% 15% 8% 0% 8% 

Sexta 
(13) 

určite nie 46% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 
                        

určite áno 10% 20% 95% 70% 75% 80% 20% 40% 95% 95% 

prevažne áno 10% 50% 5% 25% 10% 10% 30% 20% 5% 0% 

neviem 0% 0% 0% 5% 15% 10% 40% 40% 0% 5% 

ani nie 5% 15% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 

Septima 
(20) 

určite nie 75% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
                        

určite áno 11% 23% 91% 66% 59% 72% 17% 36% 87% 89% 

prevažne áno 11% 30% 2% 26% 23% 13% 32% 21% 9% 2% 

neviem 10% 8% 7% 7% 19% 15% 42% 42% 4% 2% 

ani nie 17% 30% 0% 0% 0% 0% 9% 2% 0% 4% 

Celkovo 
(53) 

určite nie 51% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 
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ZÁVER 

 

 

 

 

 

     Cieľom tejto záverečnej práce bolo preskúmať možnosti použitia 

výpočtovej techniky vo výučbe matematiky, navrhnúť a implementovať 

aplikáciu, určenú na lepšie porozumenie chovania funkcií s absolútnymi 

hodnotami  a realizovať a vyhodnotiť pedagogický experiment. 

     Myslím si, že cieľ sa mi podarilo splniť, čím uľahčím prácu učiteľa na 

hodinách matematiky a to nielen pri tematickom celku Funkcie, veď túto 

aplikáciu som vytváral práve preto. 

     Ako a či sa vôbec počítače na hodinách matematiky využívajú, závisí 

nielen od učiteľa, ale hlavne od toho, či je škola dostatočne vybavená 

výpočtovou technikou. Aj keď dnes by už každá škola mala byť 

vybavená a to aj vďaka projektu Infovek, aj tak si myslím, že na 

hodinách matematiky by sa mohli práve takéto aplikácie využívať. 

Študenti by tým získali väčší prehľad o rôznych častiach matematiky. 

     Súčasťou tejto práce je aj pedagogický experiment, ktorý som 

realizoval na Osemročnom súkromnom gymnáziu vo Vranove nad 

Topľou v troch triedach. 

     Pevne verím, že učitelia, ktorí túto aplikáciu zahrnú do svojho 

vyučovacieho procesu a budú ju využívať, s výsledkami svojich 

študentov budú omnoho spokojnejší. 

 

 

 

 

 

„Tam, kde sa niečo končí, 

niečo iné začína...“ 

         Murphyho zákon 
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