
Tématické okruhy pro závěrečné zkoušky pro vzdělávací program 
celoživotního vzdělávání učitelství matematiky pro SŠ 

 
 
 

 
Algebra 

        
Dělitelnost v oboru integrity, dělitelnost v Z.  
 
Kongruence a jejich vlastnosti. 
 
Diofantské rovnice a jejich aplikace. 
       
Okruhy polynomů, kořeny polynomů a jejich násobnost, Bezoutova věta.  
 
Symetrické polynomy, Vietovy vztahy, aplikace na příkladech. 

 
Didaktika matematiky 
 
Poznávací a pojmotvorný proces, strategie učitelovy práce, typy matematického 
myšlení, metodologie a metody matematiky (dedukce, indukce, analogie, 
pozorování a pokus, komparace, analýza, syntéza, zobecňování, konkretizace), 
konstruktivistické a instruktivistické přístupy, badatelsky orientovaná výuka.  

 
Mezinárodní výzkumy TIMSS a PISA, matematická a finanční gramotnost.  

 
Jazyk matematiky, verbalismus a formalismus, didaktická transformace.  

 
Informační technologie ve výuce matematiky.  

 
Didaktika a metodika výuky témat: číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a 
nerovnice v oboru reálných a komplexních čísel, funkce: lineární, lineární lomená, 
kvadratická, mocninná, exponenciální, logaritmická, goniometrické funkce, 
planimetrie, stereometrie, trigonometrie, analytická geometrie, posloupnosti a 
řady, kombinatorika, slovní úlohy v matematice, infinitezimální počet. 
 
Geometrie 
 
Afinita. Dělící poměr. Afinní zobrazení a afinita. Věta o určenosti afinity. Analytické 
vyjádření afinity. Modul afinity. Asociovaný homomorfismus. Samodružné body a směry 
afinity. Příklady afinit. Osová afinita. Skládání afinních zobrazení. Afinní grupa prostoru An.  
Shodnosti a podobnosti jako afinity prostorů E2, E3, jejich určení.  
 

Stejnolehlost. Analytické vyjádření stejnolehlosti. Skládání stejnolehlostí. Stejnolehlost 
dvojice kružnic. Společné tečny dvojice kružnic. Mongeova věta. Mocnost bodu ke 
kružnici. Definice mocnosti bodu ke kružnici. Chordála a potenční bod.   
 
Inverze. Sférická inverze a její souvislost se stereografickou projekcí. Kruhová inverze. 
Vlastnosti kruhové inverze a důvody jejího užití v konstrukčních úlohách. Příklady.  
 



Projektivní geometrie. Projektivně rozšířená rovina. Dvojpoměr. Pappova věta (o 
projektivní invarianci dvojpoměru) a její důsledky. Princip duality v projektivní rovině. 
Středová kolineace. 
 
Křivky v E3. Tečna křivky, oskulační rovina, oblouk křivky. Frenetův trojhran, Frenetovy 
vzorce, první a druhá křivost. Oskulační kružnice, obalová křivka, evolventa, evoluta. 
 
Kosoúhlé promítání. Zobrazení bodu, přímky, roviny. Zobrazování základních těles a 
kulové plochy. Rovinné řezy těles. Pravoúhlá axonometrie. Zobrazení bodu, přímky, 
roviny. Zobrazování základních těles a kulové plochy. Osová afinita, zobrazení kružnice 
v osové afinitě. Rovinné řezy těles v probraných zobrazovacích metodách. 
 
 
Matematická analýza 
 
Metrické prostory. Zobrazení a posloupnosti v metrickém prostoru.   
 
Funkce více proměnných. Spojitost a limita funkce více proměnných. Parciální derivace 
prvního řádu, parciální derivace vyšších řádů, směrové derivace, diferenciál, Taylorova 
věta. Složené a implicitní funkce. Lokální a globální extrémy funkcí více proměnných.  
 
Dvojný a trojný integrál.  Fubiniova věta. Substituční metoda - polární souřadnice, sférické 
souřadnice, cylindrické souřadnice. Aplikace vícerozměrného integrálu – výpočet plochy a 
objemu.   
 
Číselné řady a jejich součin. Funkční posloupnosti a řady.  
 
Stejnoměrná konvergence posloupností a řad. Spojitost funkční řady. Využití spojitosti 
funkční řady k určení součtu číselné řady.  
 
Mocninné řady. Taylorovy řady. Exponenciální a goniometrické funkce jako řady. 

 
 
 
 


