
TEMATICKÉ OKRUHY K SZZ 

ALGEBRA ZŠ 

1. Relace 

Základní poznatky o množinách (základní množinové operace, třída, potenční množina), kartézský 

součin, binární relace, znázorňování relací, vlastnosti relací a jejich určování v grafu relací, 

inverzní relace, složená relace. 

2. Speciální relace 

Ekvivalence, rozklad množiny, faktorová množina. 

Uspořádání, uspořádané množiny, Hasseův diagram. 

Zobrazení, typy zobrazení, inverzní zobrazení, složené zobrazení. 

3. Operace 

Binární operace, Cayleyho tabulka, vlastnosti operací. 

4. Základní alg. struktury s jednou a dvěma binárními operacemi.  

Definice, alg. struktur, příklady alg. struktur, základní vztahy mezi strukturami, grupa, okruh, obor 

integrity, těleso, příklady 

5. Vektorové prostory 

Definice a příklady vektorových prostorů a jejich podprostorů. 

6. Konečně generované vektorové prostory 

Lineární kombinace vektorů, systém generátorů vektorového prostoru, lineární obal, lineární 

závislost a nezávislost vektorů, báze, Steinitzova věta o výměně a její důsledky, dimenze. 

7. Vektorové prostory se skalárním součinem 

Definice, norma vektoru, ortogonalita vektorů, ortonormální (resp. ortogonální) skupina vektorů, 

konstrukce ortonormální (resp. ortogonální) báze, ortogonalita vektorů a vektorového prostoru, 

ortogonální doplněk. 

8. Matice 

Hodnost, úpravy neměnící hodnost matice, transponovaná matice, regulární (resp. singulární) 

matice, inverzní matice – výpočet. 

9. Soustavy lineárních rovnic 

Homogenní a nehomogenní soustava, Frobeniova věta, co tvoří všechna řešení homogenní 

soustavy, diskuse řešitelnosti, řešení nehomogenní soustavy, diskuze řešitelnosti, Cramerovo 

pravidlo, maticový zápis soustavy lineárních rovnic, řešení pomocí inverzní matice. 



10. Determinanty 

Definice determinantu, základní věty pro výpočet determinantu, subdeterminant, doplněk prvku 

v determinantu, věta o rozvoji determinantu, věta o násobení determinantů, užití determinantů. 

11. Přirozená, celá, racionální čísla 

Peanova aritmetika, princip matematické indukce, věta o dělení se zbytkem, poziční soustavy, 

kritéria dělitelnosti.  

Konstrukce celých čísel – hlavní myšlenky. 

Konstrukce tělesa racionálních čísel – hlavní myšlenky. 

12. Těleso komplexní čísel 

Konstrukce tělesa komplexní čísel, geometrický model tělesa komplexních čísel (Gaussova 

rovina), algebraický a goniometrický tvar komplexních čísel, Moivreova věta 

13. Dělitelnost v oboru integrity celých čísel 

Základní vlastnosti relace dělitelnosti, věta o dělení se zbytkem, největší společný dělitel, 

nejmenší společný násobek, Eukleidův algoritmus postupného dělení a jeho užití, tzv. prvočíselná 

vlastnost, základní věta aritmetiky, vyhledávání prvočísel, Eratosthenovo síto, relace kongruence 

v Z, úpravy kongruencí, lineární neurčité rovnice o dvou neznámých (diofantické rovnice). 

14. Vlastnosti kořenů polynomu 

Kořen polynomu, Bezoutova věta, Hornerovo schéma a jeho užití, násobnost kořene, 

charakteristika okruhu, derivace polynomu a její souvislosti s násobností kořene, odstranění 

vícenásobných kořenů polynomu, výpočet racionálních kořenů polynomů s racionálními 

koeficienty, věta o dělení se zbytkem pro polynomy, základní věta algebry, Vietovy vztahy 

15. Algebraická řešení algebraických rovnic 

Odstranění vícenásobných a racionálních kořenů rovnice, separace reálných kořenů, 

Descartesova věta, aproximace, metoda tečen (Newtonova), metoda tětiv (regula falsi). 
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GEOMETRIE ZŠ 

1.  Afinní bodový prostor 

Definice afinního bodového prostoru. Afinní souřadnice bodů. Afinní bodové podprostory a jejich 

určení, parametrické a neparametrické rovnice podprostorů. Zejména nadrovina, čím může být 

určena, její parametrické rovnice a neparametrická rovnice. Rovnice přímky a roviny s ohledem 

na dimenzi prostoru, jehož jsou podprostorem, hlavně v A₂ a A₃. Rovnice polopřímky, úsečky, 

poloroviny, poloprostoru. 

Vzájemná poloha bodových podprostorů, existence jednotlivých poloh v závislosti na dimenzi 

prostoru, jehož jsou podprostorem (např. mimoběžné přímky), určování vzájemných poloh 

podprostorů vyjádřených rovnicemi. Svazky nadrovin.  

2.  Eukleidovský prostor 

Vektorový prostor se skalárním součinem, vlastnosti skalárního součinu, Cauchyova nerovnost, 

vektorový součin, smíšený součin, objem rovnoběžnostěnu, Kartézská soustava souřadná, 

vzdálenost dvou podprostorů v En, objem simplexu v En, transformace kartézské soustavy 

souřadné. 

3.  Kuželosečky a kvadriky 

Ohnisková definice kuželosečky, konstrukce kuželosečky z daných prvků, uvedení rovnice 

kuželosečky na základní tvar pomocí otočení a posunutí, vzájemná poloha přímky a kuželosečky, 

střed kuželosečky, singulární body, singulární kuželosečky, tečna, asymptoty kuželosečky, 

sdružené směry a sdružené průměry, osy a vrcholy kuželosečky, metrická klasifikace kuželoseček. 

Kvadratické plochy a jejich vlastnosti vyplývající ze základních rovnic, průsečík přímky s kvadrikou, 

střed kvadriky, příklady singulárních kvadrik, tečná rovina kvadriky, základní vlastnosti elipsoidů, 

hyperboloidů, paraboloidů, kuželové a válcové plochy.  

4. Shodná zobrazení 

 

Shodná zobrazení v E2. Osová souměrnost, skládání osových souměrností. Rozklad shodností na 

osové souměrnosti. Úplná klasifikace v E2. Věta o určenosti shodnosti pomocí skupin bodů. 

Rovnice shodností v E2 , samodružné body. Asociované ortogonální zobrazení ke shodnosti. 

Samodružné směry shodností. Shodnost geometrických útvarů. Konstrukční úlohy řešené pomocí 

shodností.  

 

Shodnost v E3. Souměrnosti podle roviny a jejich skládání. Klasifikace shodností v E3. 

5. Podobná zobrazení 

Stejnolehlost, vlastnosti, skládání stejnolehlostí, stejnolehlost kružnic. Rovnice stejnolehlostí.  

Podobnost, rozklad podobností na stejnolehlost a shodnost. Klasifikace podobností v rovině. 
Rovnice podobností E2.  

Konstrukční úlohy řešené pomocí podobnosti. Mocnost bodu ke kružnici. 



Cevova věta a její užití. 

6. Afinní zobrazení 

Afinní zobrazení, analytické vyjádření, modul afinity, příklady v rovině a v prostoru. Osová afinita 

v rovině, zobrazení bodu a přímky. 

7. Konstrukční geometrie 

Pravoúhlé promítání, Kótované promítání, Mongeova projekce. Úlohy polohové a metrické, 
otáčení roviny do průmětny. Zobrazování kružnice.  

Platónská tělesa, Eulerova věta.  

 

 

 

 

LITERATURA: 

Boček, L., Šedivý, J.: Grupy geometrických zobrazení. SPN, Praha, 1980. 

Kuřina, F.: 10 geometrických transformací. Prometheus, Praha, 2002. 

Pech, P.: Analytická geometrie lineárních útvarů. PF JU,  Č. Budějovice, 2004.  
          http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/Analyticka.pdf 

Pech, P.: Kuželosečky. PF JU,  Č. Budějovice, 2004. 
                        http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/knihy/Kuzelosecky.pdf 

Hašek, R., Pech, P.: Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple. JU v 
Č. Budějovicích, 2010.  http://home.pf.jcu.cz/~kvadriky/ 

Sekanina, M. a kol.: Geometrie I. SPN, Praha, 1986. 

Sekanina, M. a kol.: Geometrie II. SPN, Praha. 1986. 

Strobl, J.: Analytická geometrie. Pedagogická Fakulta, Č. Budějovice, 1974. 

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I. SNTL/SVTL, Praha, 1965. 

Vyšín, J. a kol.: Geometrie pro PF, 1. díl, SPN, Praha, 1965. 

Vyšín, J. a kol.: Geometrie pro PF, 2. díl. SPN,  Praha, 1965. 

Kuřina, F.: 10 pohledů na geometrii. Akademie věd České republiky, 1996. 

 

 

 



 

DIDAKTIKA ZŠ 

1. Obecná část 

1.1. Předmět a metody didaktiky matematiky. Vztah didaktiky matematiky k jiným disciplínám. 

Vyučování matematice ve 20. století. Vzdělávací systémy a reformy ve vzdělávání ve světě a v České 

republice. Výzkumy TIMSS a PISA. 

1.2. Matematické myšlení, jeho rozsah a obsah (konkrétní a abstraktní, funkční a algoritmické, 

prostorové, intuitivní). Metody a formy práce specificky modifikované pro vyučování matematice 

(dedukce, indukce, analogie, pozorování a pokus, komparace, analýza a syntéza, zobecňování a 

konkretizace).  Instruktivistické a konstruktivistické pojetí výuky, badatelsky orientované vyučování, 

problémové vyučování, modelování, metoda genetické paralely, projekty ve výuce matematiky. 

1.3. Didaktické principy (korespondence vědeckého a didaktického systému matematiky). Názornost, 

přiměřenost, soustavnost, trvalost, koncepce a metody (slovně názorné a problémové vyučování; 

výklad, rozhovor). 

1.4. Vyučovací formy a prostředky. Vyučovací hodina (struktura, význam). Metody hodnocení žáků 

(zásady, klasifikace). Technologické prostředky výuky (učebnice, literatura, učební pomůcky, 

audiovizuální a výpočetní technika ve výuce matematiky). 

1.5. Logický základ didaktického systému matematiky. Konstanta, proměnná, výrok, výroková 

formule, logické spojky (negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), kvantifikace. Axiom, 

věta, důkazové techniky. 

1.6. Pojmotvorný proces, struktura. Obsah, rozsah, a definice pojmu ve vyučování matematice. 

Formalizace, terminologie, frazeologie, jazyk a symbolika ve vyučování matematice. Didaktická 

transformace, vztah vědy a vyučování, didaktická znalost obsahu, kurikulum, matematická 

gramotnost. 

1.7. Úlohy ve vyučování matematice. Problém a úloha. Didaktická analýza úlohy a jejího řešení, 

struktura úloh. Úlohy v procesu osvojování pojmů, definic, vět, formování dovedností a návyků. 

2. Didaktika aritmetiky 

2.1. N – obor přirozených čísel. Zápis přirozeného čísla v číselné soustavě. Násobek, dělitel. 

Dělitelnost, kritéria dělitelnosti. Čísla složená a prvočísla, soudělná a nesoudělná, prvočíselný rozklad, 

základní věta aritmetiky. Metoda určení n, D. Obor N a číselná osa, struktura N. 

2.2. Z – obor celých čísel. Celé číslo, zavedení, absolutní hodnota. Obor Z a číselná osa, operace. 

Struktura oboru Z. 

2.3. Q – obor racionálních čísel.  

2.3.1. Zlomky, zavedení, rovnost, rozšiřování a krácení, operace. Množina zlomků a číselná osa, 

uspořádání, absolutní hodnota. 



2.3.2. D – množina desetinných čísel. Alternativy zavedení, zápis v dekadické soustavě, rovnost, 

operace. Množina D a číselná osa. 

2.3.3. Obor racionálních čísel. Racionální číslo a zlomek a číslo desetinné. Rovnost a operace se 

zlomky a s racionálními čísly. Obor Q a číselná osa. Struktura oboru Q. 

2.4. I-iracionální čísla. Alternativy zavedení. Reprezentace iracionálního čísla desetinným rozvojem. 

Obor Q a množina I a číselná osa. Odmocnina a přirozené číslo a číslo iracionální. 

2.5. R – obor reálných čísel. Reálné číslo, absolutní hodnota reálného čísla, základní vlastnosti, 

absolutní hodnota součtu, rozdílu, součinu, podílu. Reprezentace reálného čísla desetinným 

rozvojem. Struktura oboru R. 

2.6. Mocnina a odmocnina. Druhá a třetí mocnina a odmocnina, druhá odmocnina. Mocnina s 

přirozeným mocnitelem, n-tá odmocnina, operace. Rozšiřování pojmu mocnina. 

3. Didaktika algebry 

3.1. Výrazy. Číselný výraz, priorita aritmetických operací, závorky. Algebraický výraz, výraz s 

proměnnou, algebraický výraz celistvý, (a + b), a + b, algebraický lomený výraz, úpravy a 

zjednodušování výrazů. 

3.2. Lineární rovnice a jejich soustavy. Metodika řešení, lineární rovnice o dvou neznámých, lineární 

rovnice s parametrem, soustavy lineárních rovnic, grafické řešení, lineární rovnice s absolutní 

hodnotou. 

3.3. Kvadratické rovnice. Metodika řešení v R. Normovaný tvar, kořeny a koeficienty, grafické řešení, 

kvadratické rovnice s parametrem. 

3.4. Nerovnice. Lineární nerovnice a jejich soustavy, lineární nerovnice s absolutní hodnotou. 

Kvadratické nerovnice, kvadratické nerovnice s absolutními hodnotami. 

3.5. Racionální celistvá funkce. Přímá úměrnost, lineární celistvá funkce, kvadratická funkce 

(zavedení, vlastnosti, grafy, parametrický systém funkcí, užití). 

3.6. Racionální lomená funkce. Přímá úměrnost, lineární celistvá funkce, kvadratická funkce 

(zavedení, vlastnosti, grafy, parametrický systém funkcí, užití). 

3.7. Goniometrické funkce. Goniometrické funkce v intervalu 90,0 , (podobnost a goniometrické 

funkce, grafy, základní vlastnosti). Goniometrické funkce v R (zavedení, grafy, vlastnosti). 

3.8. Slovní úlohy. Metoda analogie a slovní úloha (originál, model, matematizace, princip dvojí 

zkoušky), matematické a nematematické slovní úlohy. Celek a jeho část (metoda řešení), úlohy 

řešené užitím procenta. Přímá a nepřímá úměrnost. Slovní úlohy řešené užitím rovnic, nerovnic, 

nerovnic a jejich soustav. 

4. Didaktika geometrie 

4.1. Geometrie v rovině. Rovinné útvary a jejich vlastnosti. Základní geometrické pojmy v rovině. 

Rovinné útvary a jejich vlastnosti. Konvexní a nekonvexní útvary. 



4.2. Polohové a metrické vlastnosti. Vzájemná poloha: (b,b), (b,p), (p,p), (b,k), (p,k), (k,k), 

rovnoběžnost. Vzdálenosti (b,b), (b,p), (p,p), kolmost. 

4.3. Dvojice úhlů. Styčné úhly, vedlejší úhly, vrcholové úhly, souhlasné úhly a střídavé úhly. Obvodový 

a středový úhel. 

4.4. Shodnost a podobnost. Shodnost a konstrukce. Shodnost a míra. Shodnost a určenost 

trojúhelníků (věty jejich korespondence, konstrukce).  Podobnost (zavedení, shodnost a podobnost), 

podobnost trojúhelníků  (věty, korespondence se shodností). 

4.5. Geometrická zobrazení. Základní didaktické problémy při zobrazení. Shodná a podobná zobrazení 

(zavedení, vlastnosti). 

4.6. Množina bodů dané vlastnosti. Metodika vyšetřování množiny M všech bodů s charakteristickou 

vlastností V(x). Thaletova věta. Základní množiny. 

4.7. Konstrukční úlohy. Metodika a struktura řešení, konstrukční úlohy. Konstrukční úlohy řešené 

užitím množin bodů a zobrazení. 

4.8. Řešení trojúhelníka (trigonometrie). Pythagorova věta. Řešení pravoúhlého trojúhelníka. Sinová a 

kosinová věta. Řešení obecného trojúhelníka.  

4.9. Geometrie v prostoru. Prostorové útvary a jejich vlastnosti. Základní pojmy (zavedení). 

Komparace a korespondence útvarů a jejich vlastnosti. 

4.10. Polohové a metrické vlastnosti. Vzájemná poloha: (b,b), (b,p), (p,p), (b,r), (p,r), (r,r), 

rovnoběžnost, mimoběžnost. Vzdálenost: (b,b), (b,p), (p,p), kolmost. 

4.11. Míra geometrických útvarů. Jordanova teorie míry a míra (obsah, obvod, objem, povrch) ve 

školské matematice. 

4.12. Délka úsečky, míra úsečky, grafický součet a násobek, Archimédův axiom, dolní a horní mez 

délky, jednotka délky, zjemnění stupnice měřítka. Převádění jednotek délky. Délka a shodnost. 

4.13. Velikost úhlu. Míra úhlu, úhle a orientovaný úhel, grafický součet a násobek úhlu, radián a 

úhlový stupeň, dolní a horní mez velikosti úhlu, zjemnění stupnice úhloměru, převádění úhlových 

jednotek, úhlových stupňů a radiánů. 

4.14. Obsah a obvod rovinného obrazce. Míra rovinného útvaru a jeho hranice. Obvod a obsah kruhu 

a jeho částí. Obsah a shodnost, obsah a podobnost. 

4.15. Objem a povrch tělesa, Cavalieriho princip. Míra prostorového útvaru a jeho hranice. Objem a 

povrch mnohostěnů, válce, kužele, koule a jejích částí. Objem a shodnost, objem a podobnost. 
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MATEMATICKÁ ANALÝZA – ZŠ 

 
1. Pojem funkce. Definiční obor a obor hodnot. Základní vlastnosti reálných funkcí jedné reálné 
proměnné (rovnost dvou funkcí, sudost, lichost, periodičnost, monotonie v množině, omezenost 
(shora, zdola) v množině, extrém (ostrý extrém) v množině, konvexnost a konkávnost v množině). 
Aritmetické operace s funkcemi. Skládání funkcí. Funkce inverzní. 

 
2. Vlastnosti funkcí z hlediska analýzy: spojitost, limita, derivace, lokální extrém, globální extrém na 
množině (intervalu), inflexní bod, asymptoty funkce. L´Hospitalovo pravidlo. Věty o střední hodnotě: 
Rolleova, Lagrangeova. Monotonie na intervalu, konvexnost a konkávnost na intervalu.  

 
3. Funkce konstantní, lineární, kvadratická, n-tá mocnina a odmocnina, polynomiální funkce, 
racionální funkce (zejména lineární lomená), funkce goniometrické a cyklometrické, funkce 
logaritmická a exponenciální: definice a vlastnosti funkcí uvedených v okruhu 1. a 2. 

 
4. Primitivní funkce (definice, vlastnosti). Metody výpočtu primitivní funkce: per partes, substituční 
metoda, integrace racionálních funkcí (rozklad na parciální zlomky).  

 
5. Definice Riemannova integrálu, postačující podmínky existence Riemannova integrálu. Užití 
Riemannova integrálu pro vypočet obsahů některých ploch a objemů některých rotačních těles. Užití 
Reimannova integrálu pro výpočet délek některých křivek. 

 
6. Funkce dvou proměnných. Definiční obor. Spojitost funkce více proměnných. Parciální derivace. 
Lokální extrémy. Extrém funkce na množině. 

 
7. Posloupnosti reálných čísel a jejich vlastnosti. Aritmetická a geometrická posloupnost. Monotonie 
posloupnosti. Věty o limitách posloupností. Vybraná posloupnost, hromadný bod. 

 
8. Nekonečné číselné řady, konvergence a divergence. Nutná podmínka konvergence. Geometrická 
řada a její součet. Řady s nezápornými členy. Kritéria konvergence: podílové, odmocninové, 
integrální, srovnávací. Alternující řady. 

 
9. Diferenciální rovnice (základní pojmy). Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými. 
Lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty 
(homogenní, nehomogenní).  

 
10. Dvojný a trojný integrál. Parametrizace množin v rovině a prostoru (intervaly s proměnlivou 
mezí). Fubiniova věta. Substituce: polární, válcové (cylindrické) a sférické souřadnice. Aplikace 
dvojného a trojného integrálu pro výpočty ploch a objemů.   
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