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Matematika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. 

Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného 

světa. Studenti rozvíjejí schopnosti vytvářet hypotézy a dedukovat, které mohou uplatnit při 

vysokoškolském studiu i v budoucím povolání. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Povinně je vyučována první čtyři roky s dotací 4 – 4 – 4 – 2 hodiny týdně. V každém ročníku 

(kromě čtvrtého) je jedna hodina cvičení, při které je třída rozdělena do dvou skupin. 

V hodinách cvičení klademe důraz na aktivní zapojení studentů do výuky. Vzhledem 

k menšímu počtu studentů ve skupině lze lépe uplatnit individuální přístup. Ve třetím ročníku 

integrujeme do hodin matematiky informatiku s časovou dotací 0,25 hod. týdně. 

Ve čtvrtém ročníku pokračuje výuka matematiky s hodinovou dotací 2 h týdně a dále ve 

volitelných předmětech. Studenti si mohou zvolit matematiku s hodinovou dotací 5 hodin, 

nebo 3 hodiny. 

Zájemci o matematiku si v rámci volby přírodovědného semináře ve druhém ročníku mohou 

zvolit seminář zaměřený na vybrané kapitoly matematiky. Mimo výuku nabízíme studentům 

zapojení do soutěží – Matematická olympiáda, Matematický klokan, Náboj, Genius logicus, 

Korespondenční seminář z matematiky. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 učitel motivuje studenty k získávání matematických poznatků a přijetí zodpovědnosti 

za pokroky ve svém vzdělávání; 

 vyžaduje znalost základních vzorců, vztahů a grafů, dovednost práce s kalkulačkou 

a tabulkami a procvičuje je ve škole i formou domácích cvičení; 

 požaduje od studentů vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich samostatné 

zpracování, ověření výsledků a kritické zhodnocení; 

 postupuje při výuce od jednodušších příkladů ke komplexnějším a složitějším. 

Kompetence k řešení problémů 

 předkládá studentům úlohy z různých oblastí a vyzývá je k hledání dalších v životě 

a praxi; 

 vede studenty k analýze situace, formulaci hypotéz, jejich důkazu či vyvrácení; 
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 využívá možnosti řešit problém různými způsoby a vede studenty ke kritickému 

zhodnocení jednotlivých postupů; 

 vyžaduje přehlednou syntézu získaných poznatků a posouzení reálnosti výsledného 

řešení. 

Kompetence komunikativní 

 dbá na používání správné terminologie a symboliky; 

 vyžaduje srozumitelný a kultivovaný ústní projev a pečlivé písemné zpracování; 

 vede ke spolupráci ve skupině, obhajování vlastních názorů, schopnosti vést dialog, 

respektování názorů ostatních; 

 vyžaduje prezentace výsledků a jejich obhajobu před ostatními a na druhé straně 

vyjádření hodnocení práce ostatních; 

 používá vhodných prostředků ICT a vede i studenty k této činnosti. 

Kompetence sociální a personální 

 formuluje společné cíle a vede studenty k tomu, aby při jejich dosahování dodržovali 

(stejně jako on) předem dohodnutá pravidla; 

 zařazuje úkoly vyžadující týmovou práci, napomáhá rozdělit role, vede studenty 

k zodpovědnosti za splnění společného cíle; 

 podporuje studenty ve vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě; 

 spoluvytváří vhodné pracovní prostředí, v kterém je prostor na sebereflexi studentů; 

 vede studenty ke konstruktivní práci ve skupině, vzájemné pomoci a toleranci. 

Kompetence občanské 

 vede studenty k důslednému uvádění zdrojů informací; 

 osobním příkladem podněcuje k zodpovědnému a tvořivému plnění úkolů v daném 

termínu; 

 seznamuje studenty s širšími souvislostmi, zasazuje učivo do historického kontextu; 

 vystavuje studenty přiměřené zátěži, čímž modeluje obvyklé životní situace. 

Kompetence k podnikavosti 

 informuje studenty o aktivitách vysokých škol a jiných organizací (např. JČMF), které 

podporují další odborný růst (zejména nadaných studentů) a profilaci studenta (dny 

otevřených dveří, soutěže, odborná soustředění); 

 zařazuje příklady potřebné v každodenní realitě, např. z finanční matematiky, 

statistiky, pravděpodobnosti. 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

dokáže určit, do kterého číselného oboru dané číslo 

náleží 

rozlišuje prvočísla a čísla složená; užívá vlastností 

dělitelnosti přirozených čísel 

aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty 

účelně využívá kalkulátor; efektivně provádí 

numerické výpočty 

Číselné obory 

Přirozená, celá, racionální a reálná čísla 

Prvočísla, dělitelnost, nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel Absolutní hodnota 

Druhá odmocnina 

 

rozhodne, zda se jedná o výrok a provede jeho 

negaci; čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce 

matematiky 

používá tabulky pravdivostních hodnot; neguje 

složené a kvantifikované výroky; aplikuje výrokový 

aparát při řešení logických úloh 

Výroky 

Výrok a jeho negace 

Složené výroky, kvantifikované výroky 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů; Sociální komunikace 

operace s množinami aplikuje při práci s intervaly 

reálných čísel 

logickou analýzou textu a užitím Vennových 

diagramů řeší slovní úlohy požadující určení počtu 

prvků konečných množin 

Množiny 

Operace s množinami 

Slovní úlohy řešené užitím Vennových diagramů 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

provádí základní početní operace s mnohočleny 

a rozkládá je na součin 

Úpravy výrazů 

Mnohočleny 

Lomené výrazy 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

upravuje efektivně výrazy s proměnnými a určuje 

jejich definiční obor 

provádí základní početní operace s mocninami 

Mocniny s přirozeným a celým exponentem 

řeší různé typy lineárních rovnic a nerovnic včetně 

jejich soustav; rozlišuje ekvivalentní 

a neekvivalentní úpravy 

diskutuje řešitelnost, počet řešení; zdůvodňuje svůj 

postup a ověřuje správnost řešení 

Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy 

Součinový a podílový tvar; rovnice a nerovnice 

s absolutními hodnotami; 

soustavy rovnic se dvěma a více neznámými 

Slovní úlohy 

Osobnostní a sociální 

výchova; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

diskutuje řešitelnost, počet řešení rovnice 

rozloží kvadratický trojčlen na součin lineárních 

dvojčlenů 

řeší různé typy kvadratických rovnic, rozlišuje 

ekvivalentní a neekvivalentní úpravy 

řeší soustavu lineární a kvadratické rovnice 

zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení 

Kvadratické rovnice 

Diskriminant 

Vztahy mezi kořeny a koeficienty 

Součinový a podílový tvar; rovnice s absolutní 

hodnotou; 

Iracionální rovnice 

Soustava lineární a kvadratické rovnice 

Slovní úlohy 

Osobnostní a sociální 

výchova; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá 

vlastností geometrických útvarů, třídí útvary podle 

vlastností, určuje vzájemnou polohu lineárních 

útvarů 

v početních úlohách pracuje s proměnnými 

a iracionálními čísly 

řeší úlohy polohové i nepolohové, využívá náčrt 

Planimetrie 

Přímka, úhel, trojúhelník – shodnost a podobnost, 

Pythagorova věta a Euklidovy věty, čtyřúhelník, 

kružnice – úhly v kružnici, 

Obvody a obsahy rovinných obrazců 

Množiny bodů dané vlastnosti – konstrukční úlohy 

 



Matematika 5 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

rozhoduje, zda daný předpis je funkcí, určuje 

definiční obor a obor hodnot funkce dané tabulkou 

nebo grafem, charakterizuje paritu, monotónnost, 

omezenost a extrémy funkce a užívá tyto vlastnosti 

při studiu funkcí 

zná vlastnosti elementárních funkcí a umí sestrojit 

jejich grafy 

provádí úpravy výrazů s mocninami 

a odmocninami 

určuje logaritmus daného čísla při různých 

základech, zná pravidla o logaritmech 

využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic 

a úloh z praxe 

Funkce 

Pojem funkce 

Grafy funkcí 

Lineární funkce 

Kvadratická funkce 

Funkce s absolutními hodnotami 

Lineární lomená funkce 

Mocninné funkce 

Mocniny s racionálním exponentem 

Funkce druhá odmocnina 

Exponenciální a logaritmická funkce 

Exponenciální a logaritmické rovnice 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

zná vlastnosti základních goniometrických funkcí 

definovaných pomocí jednotkové kružnice 

a sestrojuje jejich grafy 

zjednodušuje goniometrické výrazy, určuje jejich 

definiční obory, pracuje s tabulkami a kalkulátorem 

řeší jednoduché goniometrické rovnice, využívá 

vlastností periodických funkcí 

Goniometrie 

Goniometrické funkce 

Vztahy mezi goniometrickými funkcemi 

Goniometrické rovnice 

 

zná sinovou a kosinovou větu, řeší obecný 

trojúhelník 

Trigonometrie 

Sinová a kosinová věta 

Užití goniometrie v praxi 

Osobnostní a sociální 

výchova; Organizační 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

řeší planimetrické problémy motivované praxí, 

využívá náčrtek 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

graficky znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a jejich 

soustav 

Grafické řešení rovnic a nerovnic a jejich 

soustav 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

určuje počet řešení jednoduchých lineárních 

a kvadratických rovnic v závislosti na parametru 

Rovnice a nerovnice s parametrem  

rozumí pojmům shodné a podobné zobrazení, 

dovede jimi zobrazit rovinný útvar 

používá shodná zobrazení a stejnolehlost při řešení 

jednoduchých konstrukčních úloh 

Planimetrie 

Shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, 

posunutí, otočení) 

Stejnolehlost 

Konstrukční úlohy 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

zobrazuje ve volném rovnoběžném promítání 

jednoduchá tělesa, rovinný řez těchto těles 

a průniky přímek s rovinami 

na základních tělesech určuje odchylky bočních 

stěn a hran od podstavy a dokáže spočítat 

vzdálenost dvou bodů, bodu od přímky a bodu od 

roviny 

řeší stereometrické problémy motivované praxí 

Stereometrie 

Polohové úlohy 

Vzájemné polohy přímek a rovin 

Metrické úlohy 

Odchylky 

Vzdálenosti 

Povrchy a objemy těles 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; Seberegulace; 

Organizační dovednosti 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

operace s vektory provádí graficky i početně 

vypočítá odchylku dvou vektorů, pozná, zda 

vektory jsou k sobě kolmé 

Vektorový počet 

Vektory a operace s nimi 

Skalární součin 

 

vyjadřuje přímku různými způsoby (parametrický, 

obecný a směrnicový tvar), rozliší různé vzájemné 

polohy přímek, vypočítá odchylku a průsečík 

různoběžných přímek a vzdálenost rovnoběžných 

přímek, zapíše rovnici přímky rovnoběžné a kolmé 

se zadanou přímkou 

Analytická geometrie lineárních útvarů 

Analytická vyjádření přímky v rovině 

Řešení úloh v rovině 

Osobnostní a sociální 

výchova; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

z obecné rovnice pozná typ kuželosečky, dokáže ji 

zobrazit, ze zadaných prvků zapíše rovnici 

kuželosečky, stanoví vzájemnou polohu přímky 

a kuželosečky 

zapíše rovnici tečny v bodě kuželosečky 

řeší jednoduché příklady určení tečny požadované 

vlastnosti 

Kuželosečky 

Kružnice, elipsa, hyperbola a parabola 

Tečna kuželosečky 

Osobnostní a sociální 

výchova; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

řeší reálné problémy s kombinatorickým 

podtextem (rozlišuje skupiny, kde na pořadí prvků 

záleží, či nezáleží, určuje jejich počet) 

upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly 

Kombinatorika 

Kombinatorické pravidlo součtu a součinu, 

elementární kombinatorické úlohy, variace, 

permutace a kombinace (bez opakování) Binomická 

věta 

Pascalův trojúhelník 

Osobnostní a sociální 

výchova; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

využívá kombinatorické postupy při výpočtu 

pravděpodobnosti 

Pravděpodobnost 

Náhodný jev a jeho pravděpodobnost 

Pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů 

Osobnostní a sociální 

výchova; Efektivní řešení 

problémů; Seberegulace 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Nezávislé jevy 

chápe pojem posloupnosti jako speciální případ 

funkce, umí posloupnost vyjádřit vzorcem pro ntý 

člen i rekurentně 

používá vzorce pro aritmetickou a geometrickou 

posloupnost 

zná složené úrokování, aplikuje exponenciální 

funkci a geometrickou posloupnost ve finanční 

matematice 

Posloupnosti 

Posloupnosti a jejich vlastnosti 

Aritmetická a geometrická posloupnost 

Užití geometrické posloupnosti 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich významy – 

klamavá reklama 

zpracuje příklad z rovinné a prostorové geometrie 

s využitím počítačového programu 

využívá počítačový program ke kontrole grafů 

elementárních funkcí 

Počítačové programy v matematice 

Cabri 2, Cabri 3D, Mathematica, Excel 

 

Ročník 4 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

rozumí základním statistickým pojmům a orientuje 

se v grafech 

na základě znalostí učiva předchozích ročníků 

systematizuje učivo, uvědomuje si souvislosti mezi 

jednotlivými částmi matematiky 

efektivně upravuje matematické výrazy, řeší 

rovnice a nerovnice různých typů, rozlišuje 

Rozšíření a procvičení určitých částí 

středoškolské matematiky 

Statistika 

Úpravy algebraických výrazů 

Opakování základů matematiky SŠ 

Funkční závislosti v přírodních vědách 

Finanční gramotnost 

Osobnostní a sociální 

výchova; Rozvoj sebedůvěry, 

odpovědnosti, komunikace 

Výchova k myšlení; nalézání 

souvislostí mezi jevy a procesy 

Mediální výchova; 

vyhodnocování kvality 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ekvivalentní a důsledkové úpravy, diskutuje 

řešitelnost a počet řešení 

účelně využívá kalkulátor 

propojuje různé metody řešení (početní a grafické) 

k přesnému matematickému vyjadřování využívá 

množinově-logický jazyk 

aplikuje řešení rovnic při řešení praktických úloh 

exponenciální a logaritmickou závislost využívá 

v praktických úlohách 

aplikuje geometrickou posloupnost při řešení úloh 

z praxe 

Lineární optimalizace informačních zdrojů, vytváření 

vlastního názoru a jeho 

obhájení 

 


