Peller, F. – Starečková, A. – Pinda, Ľ.: Matematika
Začiatkom roku 2009 vyšla vo vydavateľstve Ekonóm publikácia „Matematika (krok
za krokom na EU)“, ktorá má uľahčiť prípravu na prijímacie skúšky z matematiky
záujemcom o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vyšla z pera
kolektívu autorov prof. RNDr. Ing. Františka Pellera, CSc., RNDr. Anny Starečkovej,
PhD. a doc. RNDr. Ľudovíta Pindu, CSc. pôsobiacich na Katedre matematiky Fakulty
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Členovia autorského
kolektívu sú uznávaní vysokoškolskí učitelia, ktorí však majú aj množstvo
praktických skúseností s prácou so žiakmi z rôznych typov stredných škôl, a to najmä
žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na EU. Práve táto dlhoročná práca so žiakmi,
ktorým je určená táto publikácia, je zárukou nielen jej užitočnosti, ale aj kvality.
Obsah publikácie vychádza z učebných osnov gymnázií a orientuje čitateľa na tie
oblasti matematiky, ktoré sú z hľadiska štúdia modernej ekonomickej vedy
najdôležitejšie. Pri jej písaní čerpali autori materiál zo svojich predchádzajúcich prác,
ktoré však rozšírili a upravili podľa pripomienok odborníkov, kolegov
z matematickej obce, a tiež podľa požiadaviek používateľov.
Kniha je rozčlenená do siedmich kapitol, z ktorých je prvých šesť rozdelených do
článkov. V každom článku je uvedený krátky prehľad teórie, po ňom nasledujú
vyriešené príklady a nakoniec sú uvedené úlohy. Najdôležitejšie sú úlohy uvedené na
konci každého článku, ktoré sú vybrané z testov na prijímacie pohovory. Umožňujú
študentom získať skúsenosti s riešením takéhoto typu matematických úloh.
Prvá kapitola je venovaná algebraickým výrazom a ich úpravám. V druhej
kapitole sú riešené všetky typy rovníc a nerovníc, ktoré sú v učebných osnovách
gymnázií: lineárne, kvadratické, s parametrom, s absolútnymi hodnotami, iracionálne,
exponenciálne, logaritmické a goniometrické. Tretia kapitola sa zaoberá funkciou
jednej reálnej premennej, predovšetkým definičným oborom funkcie a vlastnosťami
funkcie. Vo štvrtej kapitole sú opísané postupnosti (aritmetická, geometrická) aj
s niektorými aplikáciami. Piata kapitola je venovaná kombinatorike – variáciám,
permutáciám a kombináciám. V šiestej kapitole sú uvedené základy analytickej
geometrie v rovine a priestore, polohové a metrické vzťahy priamok a rovín,
kužeľosečky a guľová plocha.
Významnou časťou publikácie je siedma kapitola, ktorá obsahuje 60 kompletných
cvičných testov, ktoré sú zostavené takým spôsobom, ako boli v rokoch 1995 – 2008
zostavené testy na prijímacích skúškach. Kladne treba hodnotiť, že testy umožňujú
študentom nielen kedykoľvek otestovať svoje vedomosti, ale im dávajú aj návod
k tomu, akú taktiku zvoliť na prijímacích skúškach pri riešení testu z matematiky.
Publikácia je napísaná prehľadnou a prístupnou formou. Pri tvorbe diela autori
hľadali nové originálne metodické prístupy k výkladu látky, ktoré by študenta viedli

v prvom rade k ľahšiemu osvojeniu danej časti matematiky a v druhom rade k výberu
správnej testovej odpovede. Autori si nekladú za úlohu vyčerpávajúco rozobrať
teoretický návod na riešenie úloh. Analyzujú jednotlivé typy úloh a vedú študenta
k jednoznačnosti a presnosti riešenia.
Z uvedených dôvodov považujem túto publikáciu za veľmi užitočnú pre
akéhokoľvek záujemcu o prijímacie skúšky bez ohľadu na úroveň matematickej
prípravy a vedomostí. Keďže uvedená publikácia obsahuje obrovské množstvo úloh
a príkladov zo stredoškolskej matematiky, možno ju použiť aj ako zbierku úloh zo
stredoškolskej matematiky.
Uvedené skutočnosti, ale najmä fakt, že autori sú skúsení matematickí pedagógovia, sú zárukou, že publikácia môže byť kvalitnou príručkou nielen pre záujemcu o štúdium na EU, ale aj pre akéhokoľvek študenta strednej školy.
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