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Abstrakt: V príspevku prezentujeme používanie interaktívnych excelovských zošitov ako 

pomôcky pri rozvíjaní finančnej gramotnosti na hodinách matematiky druhého stupňa 

základných škôl a na stredných školách. Táto pomôcka umožňuje dynamické modelovanie 

problémov danej oblasti a tak uľahčuje ich riešenie. Cieľom príspevku je motivovať učiteľov 

matematiky k zaradeniu prezentovanej aktivity do vyučovania resp. na tvorenie vlastných 

aktivít využívajúcich dynamické modelovanie problémov z oblasti finančnej gramotnosti. 
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Implementation of the Interactive Microsoft Excel Sheets in the 

Teaching of Financial Literacy 

 
Abstract: In this article we present implementation of interactive Microsoft Excel sheets as a 

tool for teaching financial literacy during school mathematics. This tool support dynamic 

modelling of the task in this area and makes them easier for students. The aim of the article is 

to inspire mathematics teachers to use our activity or to create their own activities using 

dynamical modelling of financial literacy tasks.  
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ÚVOD 

V súčasnosti sa v rámci edukácie začalo prihliadať na rozvoj finančnej gramotnosti 

žiakov. Vhodným predmetom na ktorom sa dá finančná gramotnosť rozvíjať je matematika. 

Aby sme ale využili tento potenciál matematiky, musíme zvoliť správne metódy edukácie, 

opustiť bezduché memorovanie a riešenie úloh a využívať metódy problémového vyučovania, 

riešenia úloh s reálnym kontextom a využívania moderných informačných technológií 

(Kohanová, 2010; Koreňová, 2004; Koreňová, 2010; Petrášková a Horváthová, 2010; 

Regecová a Slavíčková, 2010; Vallo, 2009; Šedivý a kol., 2008; Šedivý a kol., 2011). 

V našom článku píšeme o práci s programom Microsoft Excel pri riešení 

matematických úloh z reálneho života. Tento program umožňuje interaktívne modelovanie 

problémov, pri ktorom je možné meniť vstupné údaje a tak zvážiť správanie matematickej 

úlohy pri rôznych začiatočných podmienkach. Vďaka dostupnosti programu Microsoft Excel 

je tento ideálnym nástrojom pre vyučovanie matematiky, ktorý môžu žiaci používať 

i v domácom prostredí a neskôr vo svojom pracovnom i súkromnom živote. 

INTERAKTÍVNE EXCELOVSKÉ ZOŠITY 

Problematike interaktívnych excelovských zošitov (v angličtine sa označujú ako 

excelets, jednotné číslo excelet) sa venujú viacerý odborníci zo zahraničia. Skúmané sú 

možnosti využívania týchto zošitov vo vyučovaní matematiky, chémie, fyziky a iných 

predmetov. Spomenieme najzaujímavejšie projekty v tejto oblasti.  

Scott A. Sinex, profesor a vedúci Katedry fyzikálnych vied a inžinierstva na Prince’s 

George Community College v USA, štát Maryland, je autorom množstva článkov 

a príspevkov na medzinárodných konferenciách, ktoré sa týkajú využívania interaktívnych 

excelovských zošitov vo vyučovaní prírodných vied. Viaceré z nich nájde čitateľ v zozname 

použitej literatúry. Na stránke http://academic.pgcc.edu/~ssinex/ je viacero stiahnuteľných 

publikácií týkajúcich sa tejto oblasti. Na stránke http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/ je 

možné nájsť funkčné interaktívne excelovské zošity, spolu s návodmi k ich zostrojeniu. 

Používaniu interaktívnych excelovských zošitov vo vyučovaní matematiky, štatistiky 

a prírodných vied sa venuje Erich Neuwirth, profesor štatistiky a informatiky na Viedenskej 

univerzite, Rakúsko, vedúci Centra didaktiky informatiky na tejto univerzite. Na jeho stránke 

http://sunsite.univie.ac.at/Spreadsite/#spreadexed čitateľ nájde odkazy na články a knihy 

pojednávajúce o používaní interaktívnych excelovských zošitov vo vyučovaní prírodných 
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vied. Za účelom stiahnutia sú tu k dispozícii fungujúce interaktívne excelovské zošity 

obsahujúce zaujímavé príklady matematického modelovania fyzikálnych a ekonomických 

problémov.  

Stiahnuteľné interaktívne excelovské hárky, roztriedené podľa tém vyučovanie 

stredoškolskej a vysokoškolskej matematiky a chémie, pre ktoré sú určené, nájde čitateľ 

na stránke profesorky matematiky na Framingham State College, Sarah L. Mabrouk 

http://www.framingham.edu/faculty/smabrouk/Interactive/index.htm. 

Ako vidíme, problematika používania interaktívnych excelovských zošitov je 

v súčasnosti vysoko aktuálna. Je to vďaka skúsenostiam uvedených pedagógov vysokých 

škôl, ktorý zistili pozitívne vplyvy tejto edukačnej metódy na priebeh a výsledky 

vyučovacieho procesu. Cieľom nášho článku je na konkrétnej matematickej úlohe z reálneho 

života vysvetliť spôsob tvorby interaktívneho excelovského zošita a umožniť tak používanie 

tejto edukačnej metódy širšou učiteľskou verejnosťou. 

TVORBA INTERAKTÍVNEHO EXCELOVSKÉHO HÁRKU NA RIEŠENIE 

MATEMATICKEJ ÚLOHY 

V nasledujúcej časti článku opíšeme konkrétnu matematickú úlohu zo života a jej 

riešenie pomocou interaktívneho excelovského zošita. Budeme diskutovať o pozitívach 

a negatívach tohto prístupu v porovnaní s bežným spôsobom riešenia tejto úlohy bez použitia 

informačných technológií.  

Majme matematickú úlohu zo života: Mladá rodina si kupuje byt. Keďže nemá 

dostatok finančných prostriedkov, po množstve vybavovania sa im podarí získať v banke úver 

na sumu, ktorú potrebujú doložiť k našetreným peniažkom – 150 000 EUR. Úver dostanú 

z úrokom 5,49 % na dobu 30 rokov. Úročenie prebieha raz ročne, 31. decembra. Splátky sú 

mesačné, pri danej výške úroku pevne stanovené. Aká bude výška splátky za daných 

podmienok (prvá splátka je 15. júla 2012)?  

Pomocou interaktívneho excelovského zošita môžeme jednoducho modelovať uvedenú 

úlohu. Prvý stĺpec zošita budú tvoriť mesiace, počas ktorých musíme splátku zaplatiť. Ak do 

prvej bunky napíšeme 15. 7. 2012 a do druhej 15. 8. 2012, stačí nám tieto bunky označiť a pri 

pohybe nadol Excel automaticky vyplní bunky, pričom dochádza správne k zmene mesiacov 

a rokov. Keďže splácame 30 rokov = 30 x 12 mesiacov, musíme dátumami vyplniť 

360 buniek. V zobrazenom náhľade majú bunky formát dátum, zobrazenie mesiaca a roku. 
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Druhý stĺpec bude obsahovať sumu, ktorú je potrebné splatiť na začiatku uvedeného 

mesiaca. Do bunky zodpovedajúcej prvému mesiacu vložíme 150 000 EUR (formát mena, 

symbol EUR). Do nasledujúcej bunky v danom stĺpci je treba vložiť sumu, ktorú dostaneme, 

keď od prvej bunky odpočítame výšku mesačnej splátky. Výšku mesačnej splátky nevieme. 

Bude to parameter, ktorého hodnotu budeme meniť, až kým nedospejeme k správnej hodnote. 

Teraz prichádza dôležitá časť tvorby interaktívneho excelovského hárku. Na to, aby sme 

mohli interaktívne meniť veľkosť splátky, použijeme ovládač Posúvač (slovenská verzia MS 

Office) resp. Scroll Bar (anglická verzia MS Office). Na to aby sa nám zobrazil, zvolíme po 

stlačení Tlačidla Office v ľavom hornom rohu okna programu Microsoft Excel tlačidlo 

Možnosti. V ponuke následne zvolíme zobrazenie panelu Vývojár. Tento panel ponúk nám 

umožní vkladať Ovládacie prvky. Uvedené platí pre verziu Microsoft Office 2007. Vo verzii 

Microsoft Office 2003 treba zvoliť z panela nástrojov položku Forms 

(View →Toolbars→Forms). 

 
obr. 1 Zobrazenie panela Vývojár v MS Office 2007 
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Z panela ovládacích prvkov si vyberieme nástroj s označením Posúvač (po kliknutí na 

tento nástroj je nutné umiestniť ho do aktívneho zošita tak, že kurzorom, ktorý má teraz tvár 

kríža, označíme miesto, kde má byť Posúvač umiestnený. 

Po kliknutím pravým tlačidlom myši na Posúvač vyberieme položku Formátovať 

ovládací prvok. Zobrazí sa nám okno, v ktorom nastavíme základné parametre tohto 

interaktívneho prvku. Ako prvé nastavíme, ktorá bunka bude obsahovať náš parameter, ktorý 

chceme interaktívne meniť. Urobíme to pomocou položky Prepojenie s bunkou. V našom 

prípade to bude bunka D2.V tejto bunke sa bude zobrazovať aktuálna hodnota mesačnej 

splátky, kliknutím na šípky Posúvaču sa bude uvedená hodnota meniť. Ako ďalší krok 

nastavíme minimálnu a maximálnu hodnotu mesačnej splátky a veľkosť zmeny hodnoty na 

jedno kliknutie na šípku Posúvaču (Minimálna hodnota, Maximálna hodnota, Zmena o krok). 

V našom prípade nech minimálna výška splátky je 100 EUR, maximálna výška je 1 500 EUR 

a veľkosť zmeny je 1 EUR. 

 
obr. 2 Nastavenie parametrov ovládacieho prvku Posúvač 
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Následne môžeme vyplniť druhý stĺpec, obsahujúci výšku celkovej sumy, ktorú 

musíme splatiť na začiatku daného mesiaca. Do druhej bunky tohto stĺpca zadáme vzorec, 

ktorý povie, že veľkosť sumy je rovná sume z predchádzajúceho mesiaca mínus výška 

mesačnej splátky, t.j. v našom prípade bunka B3 bude obsahovať vzorec =B2-$D$2. Bunka 

D2 obsahuje výšku mesačnej splátky, symboly dolára vo vzorci zabezpečujú, že adresa tejto 

bunky je stála a pri aplikovaní vzorca na ostatné bunky sa nebude jej číslo meniť. Následne 

môžeme označením tejto bunky a pohybom nadol aplikovať vzorec na ostatné bunky. 

V našom modelovaní sme ešte nezohľadnili navýšenie sumy o úroky, ktoré musíme banke 

zaplatiť (5,49 %, úročenie prebieha raz ročne, 31.12.). Preto do vzorca pre každú bunku, ktorá 

zodpovedá januáru, pridáme navýšenie o úroky. Vzorec potom bude vyzerať napr. pre bunku 

B8 takto: =(B7-$D$2)*1,0549. Tento postup je možné urobiť ručne, pre používateľov 

zdatnejších v práci s programom Microsoft Excel je výhodnejšie použiť funkciu IF 

(vytvoríme stĺpec, ktorý bude obsahovať len názov mesiaca (formát dátum, zobrazenie len 

mesiac) a vzorec pre výpočet celkovej sumy v bunke B3 zmeníme nasledovne: 

=IF(C3="január";(B2-$D$2)*1,0549;B2-$D$2). Teda v prípade, že ide o mesiac január, suma 

sa navýši o úroky, v ostatných mesiacoch sa výpočet celkovej sumy, ktorú dlžíme, nezmenil. 

Po označení bunky B3 a pohybe nadol sa vzorec v správnom tvare prenesie aj na ostatné 

bunky tohto stĺpca. 

395



 
obr. 3 Výpočet zostatku dlžnej sumy 

 
Týmto sme vytvorili model uvedenej matematickej úlohy. Ak sa pri výške splátky 

100 EUR pozrieme na celkovú sumu, ktorú dlžíme po 30 rokoch splácania, vidíme, že je 

531 849 EUR (bunka B 361). Teda banke dlžíme viac ako bola pôvodná suma. Výšku splátky 

musíme zväčšiť. Pomocou Posúvaču meníme výšku splátky a sledujeme správanie sa bunky 

B 361 (aby sme nemuseli stále pozerať na koniec súboru, do bunky E3 vložíme hodnotu 

bunky B361 pomocou vzorca =B361). 

Zmenou výšky splátky zistíme, že pri splátke 776 EUR budeme po 30 rokoch 

splácania dlžiť banke 158 EUR, pri splátke 777 EUR by sme preplatili banke 628 EUR. 

Skutočná veľkosť splátky by bola medzi 776 EUR a 777 EUR, keďže v praxi sa výška splátky 

zaokrúhľuje na celé číslo nahor, splátka by bola 777 EUR.  
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obr. 4 Výška hľadanej mesačnej splátky 

 
DISKUSIA: Ak porovnáme prístup riešenia uvedenej matematickej úlohy pomocou 

interaktívneho zošita programu Microsoft Excel a postup používaný vo vyučovaní bez 

používania takéhoto počítačového modelovania, vidíme značné rozdiely. Pri riešení uvedenej 

úlohy pomocou počítačového modelovania si vystačíme zo základnými vedomosťami 

z oblasti percent a predstavou o fungovaní splácania hypotéky. Uvedená úloha je preto 

riešiteľná i v 7. ročníku základnej školy. (Samozrejme nutným predpokladom je ovládanie 

práce s programom Microsoft Excel, ktoré by malo patriť k jednej z kľúčových kompetencií – 

práci s počítačom.) Pri riešení úlohy postupom bez počítačového modelovania sa 

nezaobídeme bez zručnosti v tvorbe rovníc na základe zadania matematickej úlohy, ani bez 

vedomostí o geometrickej postupnosti a súčte jej n členov. Úloha je preto riešiteľná až na 

úrovni pokročilej stredoškolskej matematiky. Vznikajú tu dva problematické momenty: 

Keďže popisovaná úloha je úlohou z reálneho života, je veľmi výhodné dať nástroje na jej 
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riešenie i žiakom, ktorý navštevujú stredné školy z minimálnou výučbou matematiky, resp. 

ukončia školskú dochádzku základnou školou. Za druhé, ani po absolvovaní stredoškolskej či 

ani vysokoškolskej dochádzky nie je zaručené, že s istým časovým odstupom absolventi 

nezabudnú potrebné vedomosti ohľadne geometrických postupností. Je ale preukázané, že 

zručnosti v modelovaní matematických problémov pomocou programu Microsoft Excel sú 

trvalejšieho charakteru (najmä ak boli získané naozaj problémovým vyučovaním a nie 

formálnou cestou). Tejto problematike sa venuje nasledovná publikácia (Deane Arganbright, 

2006), v ktorej autor, vysokoškolský pedagóg, prezentuje výhody používania interaktívnych 

zošitov a počítačového modelovania matematických problémov vo vzdelávaní študentov 

i celoživotnom vzdelávaní pracovníkov z oblasti vedy, ekonómie a inžinierstva. Samozrejme 

vedomosti o geometrických postupnostiach sú nevyhnutnou súčasťou matematického 

vzdelávania. Schopnosť modelovať matematické problémy pomocou informačných 

technológií je však veľkým pomocníkom, ktorý je schopný preklenúť isté nedostatky vo 

vedomostiach z matematiky a tak dosiahnuť riešenie pomerne náročných matematických úloh 

(Príkladom je modelovanie fyzikálneho pohybu pomocou počítačov. Tým sa vyhneme 

riešeniu niekedy náročných diferenciálnych rovníc.) 

ZÁVER 

V článku sme opísali tvorbu jednoduchého interaktívneho excelovského zošita, 

pomocou ktorého sme vyriešili matematickú úlohu zo života, ktorá patrí do oblasti základnej 

finančnej gramotnosti. Opísané používanie interaktívnych excelovských zošitov má viaceré 

prednosti, umožňujúce riešiť náročnejšie matematické problémy. Žiaci tak získavajú zručnosti 

v modelovaní a riešení problému a používaní výpočtovej techniky. Uvedené patrí medzi 

kľúčové kompetencie, osožné vo veľa pracovných oblastiach a úlohách. Tematika finančnej 

gramotnosti je na viac mimoriadne dôležitá. Veríme, že náš článok bude podnetom pre 

využívanie interaktívnych zošitov programu Microsoft Excel širšou učiteľskou verejnosťou. 
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