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“Není utěšenějšího povolání nad učení dětí, 
které se učit chtějí, a není odpornějšího poslání 
nad učení dětí, které se učit nechtějí“ 

Petr Vopěnka 
 
„Probuzení zájmu žáků je nutnou, ne však 
postačující podmínkou k nastartování 
vzdělávacího procesu. Zájem by měl být dále 
živen úspěchy žáků, zajímavostí problematiky, 
uspokojením z vykonané práce.“ 

František Kuřina 



Proč zařadit TG do výuky 

o Vhodné  pro badatelsky orientovanou výuku.  
o Přirozeným způsobem spojuje grafickou a algebraickou 

reprezentaci. 
o Intuitivně formuluje problémy.  
o Široká aplikační škála. 
o Propojení různých vědních oborů.  



Teorie grafů pro nejmenší 

Už předškolní děti se snaží vyznat v mapě 
nebo zjednodušeném plánku a bez větších 
potíží takový způsob modelování reality 
přijímají.  



„Jakmile dítě úlohu úspěšně samo vyřeší, bude se dožadovat 
dalších pavučin a rodič může přiměřeně gradovat náročnost úloh a 
radovat se z rychlosti, kterou se jeho genetický kód v další generaci 
kultivuje“  

Teorie grafů v učebnicích 

Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E. (2007–2011), J. Matematika - učebnice pro 
základní školy (1. - 5. ročník). Plzeň: Fraus. 



Lukáš Jirovský „Teorie grafů ve výuce na střední škole“, 
diplomová práce MFF, 2010  

http://teorie-grafu.cz/
http://teorie-grafu.cz/


Ester Glasová: Teorie grafů a její výskyt ve školské matematice, 
diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, 2012. 

Problém minimální kostry 
Zebry 
Domeček jedním tahem 
Bludiště 
  

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/122579/


Tatiana Mutinova: Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1. 
stupni základní školy, diplomová práce, Univerzita Karlova 
v Praze, Pedagogická fakulta, 2014 

Jednotažky – mapa lesoparku 
Dvoubarevný graf 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189


 Joel David Hamkins 
Math for seven-year-olds: graph coloring, chromatic 
numbers, and Eulerian paths and circuits 

http://jdh.hamkins.org/
http://jdh.hamkins.org/
http://jdh.hamkins.org/
http://jdh.hamkins.org/
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Math for eight-year-olds: graph theory for kids! 

Joel David Hamkins 

http://jdh.hamkins.org/math-for-eight-year-olds/
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Kreslení grafu, izomorfismus 



https://ggbm.at/f2WVxVBh 

https://ggbm.at/f2WVxVBh
https://www.geogebra.org/m/f2WVxVBh


Planární graf platónských těles 



Planární graf archimédovských těles 

Komolý osmistěn                         Komolý čtyřstěn                                    Komolý dvacetistěn  

Robert Webb's Stella software 



Omalovánky, 
Mozaiky 



Dvoubarevné 
omalovánky 

Tatiana Mutinova: Prvky teorie grafů v učivu 
matematiky na 1. stupni základní školy, 
diplomová práce, PdF UK v Praze, 2014 

Jak vytvořit mozaiku na výkres A4 tak, 
abychom si vystačili se dvěma pastelkami, a 
přitom každý dílek takto vytvořené mozaiky 
by sousedil s dílkem jiné barvy?  

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120163189


https://ggbm.at/kjS6a7VE 

https://ggbm.at/kjS6a7VE


Barvení grafu 
Dürerův graf 



Eulerovy tahy - jednotažky 



1652 

Hopkins, B., R. J. Wilson, R. J. The Truth about Königsberg, 2004 

https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Polya/hopkins.pdf
https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Polya/hopkins.pdf


Cesty v grafu 

Hejný, Jirotková a Slezáková-Kratochvílová, 2007-2011, 2. roč., 2. díl, s.32)  

Lucka chce projít všechny stopy. Myslíte si, že je možné, aby ho prošla tak, 
že projde po každé stezce právě jednou?  



Cesty v grafu 

M. Hejný, D. Jirotková , E. Bomerová, 2010,  Matematika, učebnice pro 4. 
ročník ZŠ, s.103)  



NejkratsiVzdalenost[ulice, start, cil] 



ObchodniCestujici[Mesta] 



Hamiltonovská cesta 

William Rowan  Hamilton  (1805-1865) 
Icosian game 1857 

Alexander Stewart Herschel ( 1836 – 1907)  



Hamiltonův graf v krystalografii 

Planární graf fullerenu C60 a spirála pro průchod stěnami. 

P. W. Fowler, D. E. Manolopoulos : An Atlas of Fullerenes,  2006  
 
 



Problém okružních jízd 
VRP (Vehicle Routing Problem) 

Máme centrální skladiště, ze kterého rozvážíme různé zboží různým zákazníkům. 
Naším úkolem je najít nejkratší množinu cest, které začínají ve skladišti 
a vrací se zpět poté, co uspokojí všechny zákazníky.ˇ 


