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Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích 

a Jednota českých matematiků a fyziků, p. s. České Budějovice  

Vás u příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty 

zvou na přednášku 

Rozvoj logického myšlení ve výuce 
matematiky, 

kterou pronese 

doc. RNDr. Josef Polák, CSc. 
z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd  

Západočeské univerzity v Plzni. 

Přednáška se uskuteční ve středu 28. března 2018 od 15:00 hodin 
v učebně J326 v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.  
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Rozvoj logického myšlení ve výuce matematiky 

doc. RNDr. Josef Polák, CSc. 

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 

 

Anotace přednášky 

V současnosti za jeden z hlavních cílů výuky matematiky na ZŠ a SŠ je považován 
rozvoj logického myšlení žáků. Tento cíl se formuluje a zdůrazňuje v RVP ZV a 
RVP G i v ŠVP ZŠ a G. Jak však ukazuje běžná školská praxe, naplňování tohoto 
cíle není ani jednoduché, ani samozřejmé. Skutečnost, že matematika je exaktní 
věda, jejíž disciplíny jsou vytvářeny logickým myšlením na pevných logických 
základech, se nepřenáší zcela automaticky do výuky matematiky.  Přitom v ní 
význam logického myšlení je pro skutečné porozumění matematice zcela 
zásadní, bez něho jsou získávané znalosti žáků (studentů) pouze formální a 
netrvalé.  Proto problematika rozvoje logického myšlení žáků ve výuce 
matematiky patří po teoretické i praktické stránce k nejdůležitějším tématům 
didaktiky matematiky. 

V první části přednášky vyjdeme z analýzy pojmů myšlení, logické myšlení, 
intuitivní myšlení, kreativní myšlení, kritické myšlení a matematické myšlení, 
z charakteristiky jejich vztahů a uplatnění.  Pro oblast logického myšlení 
připomeneme a precizujeme pojmy usuzování, druhy usuzování, speciálně 
logické (deduktivní) usuzování a jeho základní pravidla.  Zdůrazníme jejich 
zásadní význam v logické výstavbě matematiky při důkazech matematických 
vět a roli důkazů ve výuce matematiky. 

Ve druhé části přednášky se stručně zaměříme na některé didaktické aspekty 
prelogického myšlení a logického myšlení ve výuce matematiky na 1. a 2. stupni 
ZŠ.  Závěrem se zejména soustředíme na diskusi o obsahovém a metodickém 
pojetí užití základů matematické logiky ve výuce středoškolské matematiky.  

 

 

Přednáška se uskutečni 28. března 2018 v Českých Budějovicích od 15 hodin 
v učebně J326 v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10. 
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