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ÚVOD: ČO JE LATEX A AKO HO ROZBEHAŤ



ČO JE TEX, LATEX A AMS-LATEX

• X čítame ako Ch — Tech a Latech.
• TEX: Nástroj pre sadzbu vedeckých textov
(matematika, chémia, ale aj hudba a hieroglyfyPaki)
1978: D. E. Knuth píše TEX;
1984: L. Lamport tvorí LATEX, užívateľsky príjemnú nadstavbu TEXu.

• AMS-LATEX: Nadstavba pre TEX od Americkej matematickej
spoločnosti pre sadzbu matematiky.

• Bežný užívateľ hovorí TEX, ale myslí LATEX.
• On-line nájdete obrovské množstvo dokumentácie a tutoriálov.
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https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes


AKO ZÍSKAŤ LATEX

Lokálnou inštaláciou niekoľkých programov na počítač:

• TEX distribúcia, väčšinou
Ô MikTeX (130 MB) alebo proTeXt (1.1 GB) pre Windows;
Ô TeX Live pre Linux aj Windows;
Ô MacTeX pre Mac OS;
Ô existuje ale rada ďalších distribúcií.

• Front end editor, napríklad
Ô TeXnicCenter pre Windows;
Ô TeXstudio pre Windows, Linux, Mac OS (v balíčku proTeXt);
Ô editorov sú však desiatky.
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https://miktex.org
https://www.tug.org/protext/
https://www.tug.org/texlive/
https://www.tug.org/mactex/
https://www.tug.org/interest.html#free
https://www.texniccenter.org
http://texstudio.sourceforge.net
https://www.tug.org/protext/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors
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https://www.tug.org/texlive/
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AKO ZÍSKAŤ LATEX

On-line na Overleaf.com.

• Vlastnosti Overleafu:
Ô nutná registrácia, je však jednoduchá a zdarma;
Ô funguje okamžite, bez inštalovania a konfigurácie;
Ô práca vo webovom prehliadači;
Ô intuitívne ovládanie;
Ô výborná nápoveda a systém tutoriálov;
Ô možnosť zdieľať projekt s jedným užívateľom
(môžete zdieľať napr. s vedúcim práce).

• Nevýhody:
Ô komerčný projekt;
Ô nutný prístup na internet;
Ô systém občas vypadáva kvôli údržbe;
Ô menej možností pre vlastné nastavenia a triky.
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https://overleaf.com


OVERLEAF

Jednoduchšie je začať v Overleafe.
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https://www.overleaf.com


AKO LATEX FUNGUJE



PRVÝ DEŇ S LATEXOM

Vytvorme nový projekt. Základná štruktúra:
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PRVÝ DEŇ S LATEXOM

• Dokumenty typicky nezačíname od prázdneho projektu.
• Overleaf napr. obsahuje stovky šablón.
• My začneme zo šablóny bakalárskej práce MFF UK.

Ô Stiahneme a rozbalíme zip súbor so šablónou.
Ô Vytvoríme nový prázdny projekt na Overleaf.
Ô Obsah zložky cs (pre český text) alebo en (pre anglický text)
nahráme (Upload) do projektu.
Ô Vytvoríme zložku img a nahráme do nej obsah zložky img zo
šablóny.
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https://www.overleaf.com/latex/templates
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/bakalarske-a-diplomove-prace


ŠABLÓNA BAKALÁRSKEJ PRÁCE V Overleaf

Pre správnu kompiláciu šablóny postupujeme ďalej:

• Klikneme na Menu a ako Main document nastavíme prace.tex.

• Nastavíme Spell check jazyk.
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NASTAVENIA OBRÁZKOV V Overleaf

Po spustení Recompile stále vidíme chyby.

V súbore titulka.tex sme totiž nenašli obrázky

\includegraphics[width=166mm]{../img/logo-cs.pdf}
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NASTAVENIA OBRÁZKOV V Overleaf

Upravíme cestu k chýbajúcim súborom, napr. z

{../img/logo-cs.pdf}

na

{img/logo-cs.pdf}

(t.j. vymažeme “návrat o zložku vyššie” ../).

Po spustení Recompile už nevidíme chyby, môžeme začať pracovať.
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ŠABLÓNA JE PRIPRAVENÁ

Po spustení Recompile už nevidíme chyby, môžeme začať pracovať.
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AKO NA LATEX

• Experimentujte, skúšajte, hľadajte inšpiráciu.
• V šablóne však nemeňte pôvodné nastavenia!
• Súbory titulka.tex a literatura.tex sa neupravujú.
• Najlepší zdroj informácií je internet:

Ô tex.stackexchange.com
Ô stackoverflow.com
Ô dokumentácia LATEXu
Ô dokumentácia k Overleaf

• Často používame doplnkové balíčky sťahované (automaticky) z

The Comprehensive TEX Archive Network: CTAN.org

(každé \usepackage v úvode dokumentu volá balíček)
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https://tex.stackexchange.com
https://stackoverflow.com
https://www.latex-project.org/help/documentation/
https://www.overleaf.com/learn
www.ctan.org


TYPOGRAFIA MATEMATIKY

• Narazíte na množstvo otázok a problémov.
• Konzultujte kvalitné učebnice z oboru, vždy v jazyku práce.
(pre Stochastiku napr. Anděl: Základy matematické statistiky)

• Vzorce píšeme medzi $ (vzorec v rámci riadku, napr. $a = 3$),
alebo ako

\[ formula \]
(vzorec na samostatnom riadku, tzv. display math).

• Konkrétne príkazy nájdete rôzne on-line;
• na vyhľadávanie znakov funguje deTeXify, alebo je možné
prechádzať obrí dokument (10 MB, 440 strán)

Comprehensive LATEXsymbol list.

• Príklad: $\sqrt{x_i}=20^4$ dá √xi = 204.
• Príklad: \[ \frac{a-b}{c}\leq \sin\alpha. \] dá

a− b
c ≤ sinα.
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https://wch.github.io/latexsheet/ 
https://detexify.kirelabs.org/classify.html
https://ctan.org/pkg/comprehensive
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https://wch.github.io/latexsheet/ 
https://detexify.kirelabs.org/classify.html
https://ctan.org/pkg/comprehensive


PÍSANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE



ŠTRUKTÚRA ZDROJOVÉHO KÓDU

Základný kód dokumentu je v súboroch typu .tex.

• Možné upravovať v každom textovom editore.
• Kompilácia vytvorí množstvo ďalších súborov
(.aux, .bbl, .blg, .out atď.),

• v praxi upravujeme iba obsah súborov .tex a .bib pre
bibliografiu.

• Obrázky väčšinou pridávame ako .pdf (alebo .eps) súbory.
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ŠTRUKTÚRA ZDROJOVÉHO KÓDU I

Štruktúra hlavného .tex súboru:

\documentclass[12pt,a4paper]{report}
% komentáre ktoré TeX ignoruje začínajú symbolom %

\usepackage[czech]{babel} % volanie balíčkov...
\def\NazevPrace{Název práce}
% vyplníme základné informácie o práci

\include{makra} % odkaz na súbor makra.tex,
% kde definujete vlastné príkazy
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ŠTRUKTÚRA ZDROJOVÉHO KÓDU II

Štruktúra hlavného .tex súboru (pokračovanie):

\begin{document} % tu začína vlastný text dokumentu
\include{titulka} % titulná strana v titulka.tex
\include{uvod} % úvodná kapitola v súbore uvod.tex
\include{kap01} % kapitola 1 v súbore kap01.tex
%...

\include{zaver} % záverečná kapitola zaver.tex
\include{literatura}
% zoznam literatúry v súbore literatura.tex
% (tento dokument neupravujeme)

% prípadné zoznamy tabuliek, obrázkov, prílohy...
\end{document}
% koniec dokumentu, všetko ďalej sa ignoruje
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ČLENENIE DOKUMENTU

• Kapitoly nemusíme volať zo zvláštnych súborov,
• stačí priamo upravovať dokument prace.tex.
• LATEX vie definovať (a automaticky číslovať) kapitoly, sekcie, apod.
• Čo presne a akým spôsobom funguje, záleží na type dokumentu
\documentclass{...}

• V šablóne používame
Ô \chapter{Názov kapitoly}
Ô \section{Názov sekcie}
Ô \subsection{Názov podsekcie}

• Pre neočíslované sekcie pridávame hviezdičku, napr.
Ô \chapter*{Úvod}

• Obsah práce je generovaný automaticky z očíslovaných častí práce
Ô \tableofcontents
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MATEMATICKÉ PRVKY V TEXTE

• Sadzba viet, lemmat, definícií, očíslovaných aj neočíslovaných
príkladov je možná pomocou AMS-balíčka amsthm.

• Základné nastavenie nájdete v súbore makra.tex:
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{veta}{Věta}
\newtheorem{lemma}[veta]{Lemma}

Ô Zavádzame číslované prostredie nazvané veta, ktoré bude
uvedené ako Věta;
Ô Ďalej prostredie nazvané lemma uvedené ako Lemma, s
rovnakým číslovaním ako prostredie veta.
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MATEMATICKÉ PRVKY TEXTU

Ďalej v súbore makra.tex:

\theoremstyle{plain}
\newtheorem{definice}{Definice}

\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{prikl}{Příklad}

Ô Číslované prostredie definice uvedené ako Definice, s
vlastným číslovaním nezávislým na veta;
Ô Nečíslované prostredie nazvané prikl uvedené ako Příklad.

V makra.tex máme tiež definované prostredie dukaz.
Viac o vetách a dôkazoch nájdete tu.

22

https://www.overleaf.com/learn/latex/Theorems_and_proofs


VETY, DEFINÍCIE, DÔKAZY

\begin{lemma}
Existuje $x\in\mathbb{R}$ také, že $x > 2$.
\end{lemma}

\begin{dukaz}
Plynie z knihy \cite{Rudin1976}.
\end{dukaz}

\begin{definice}
Číslo $x \in \mathbb{R}$ je \emph{kladné}, ak $x>0$.
\end{definice}

\begin{veta}
Platí, že $4+1=5$.
\end{veta}
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VETY, DEFINÍCIE, DÔKAZY

• Prostredie dukaz nie je dokonalé, ale bude stačiť.
• Číslovanie by bolo prehľadnejšie ak by bolo spoločné aj pre
definice. Ako to dosiahneme?
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VETY, DEFINÍCIE, DÔKAZY

\begin{lemma}[Grothendieck, 1985]
Existuje $x\in\mathbb{R}$ také, že $x > 2$.
\end{lemma}

\begin{dukaz}
Plynie z knihy \cite{Rudin1976}.
\end{dukaz}

\begin{definice}[kladné číslo]
Číslo $x \in \mathbb{R}$ je \emph{kladné}, ak $x>0$.
\end{definice}

\begin{veta}[Fundamentálna veta algebry]
Platí, že $4+1=5$.
\end{veta}
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VETY, DEFINÍCIE, DÔKAZY
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KRÍŽOVÉ ODKAZY

Pomocou príkazu \label{značka} vytvoríte na danom mieste
značku. Na číslo aktuálnej jednotky (kapitola, sekcia, veta, …) sa
potom môžeme odkazovať pomocou

Ô \ref{značka} pre vety, definície, sekcie apod.
Ô \eqref{značka} pre vzorce.

\begin{lemma}[Grothendieck, 1985] \label{lemma:Groth}
Existuje $x\in\mathbb{R}$ také, že

\begin{equation}\label{eq:x}
x > 2.
\end{equation}

\end{lemma}

Lemma~\ref{lemma:Groth} je zhrnutá vo
vzorci~\eqref{eq:x}.
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KRÍŽOVÉ ODKAZY

Pomocou príkazu \label{značka} vytvoríte na danom mieste
značku. Na číslo aktuálnej jednotky (kapitola, sekcia, veta, …) sa
potom môžeme odkazovať pomocou

Ô \ref{značka} pre vety, definície, sekcie apod.
Ô \eqref{značka} pre vzorce.

Každá značka by mala byť odkázaná z textu (vzorce, obrázky, tabuľky).
Pre kontrolu je možné použiť balíček \usepackage{refcheck}.
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https://ctan.org/pkg/refcheck


ZOZNAM LITERATÚRY

• Použijeme systém BibTEX.
• Databáza zdrojov je spravovaná v súbore literatura.bib.
• Typické položky vyzerajú takto:
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ZOZNAM LITERATÚRY

Položky je možné vyplniť priamo, lepšie je použiť MathSciNet
(dostupný zo sietí MFF)

30

https://mathscinet.ams.org
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ZOZNAM LITERATÚRY

Položky je možné vyplniť priamo, lepšie je použiť MathSciNet
(dostupný zo sietí MFF)

Značku MR0385023 nahradíme vlastnou unikátnou značkou
Rudin1976, a skopírujeme do súboru literatura.bib.
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https://mathscinet.ams.org


ODKAZY NA LITERATÚRU

V šablóne sa na databázu literatura.bib odkazujeme zo súboru
literatura.tex, kde nájdeme príkaz

\bibliography{literatura}

Použitím balíčka natbib v šablóne môžeme odkazovať z textu takto:

Tvrdenie dokázal \citet{Rudin1976}, alebo odkážeme
ako \citet[Theorem~2.11]{Rudin1976}, alebo pre
odkaz v zátvorke \citep{Rudin1976}.
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https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_natbib


ODKAZY NA LITERATÚRU

V záverečnom zozname literatúry sa objaví

• Vždy po sebe odkaz na literatúru skontrolujte, najmä:
Ô krstné mená a priezviská,
Ô použitie veľkých písmen (v bib súbore musíte niekedy upraviť
Gausssian measure na {G}aussian measure).

• Pozor na použitie cite v českom texte, napr. na mená žien
(“Dôkaz je nájdeme v Rudin (1976).”).

• Vždy ak je to možné, odkazujeme na konkrétne miesto textu (číslo
vety, sekcie, strany), tak aby ho bolo jednoduché vyhľadať.
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ODKAZY NA LITERATÚRU
Vyhýbame sa odkazom na on-line zdroje. Ak je to nutné, použijeme

@misc{MatAn,
author = {Pick, L. and Hencl, S. and

Spurný, J. and Zelený, M.},
title = {Matematická analýza~1},
year = 2021,
howpublished =

{\url{https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~spurny/doc/ma1/analyza.pdf}},
note = {Accessed: 2022-02-25}
}

čo dáva
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OBRÁZKY

• Je možné spracovať priamo v LATEXu (balíček TikZ apod.)

H ∈ H(k+ 1) H′ ∈ H(k+ 1) H̃ ∈ H(k).reachable neighbouring

• …omnoho jednoduchšie je však importovať zo súboru.
• Súbor vo formáte pdf alebo png uložíme v zložke img a voláme

\includegraphics[width=...]{img/obrazok.pdf}

\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{img/obrazok.pdf}
\caption{Popis môjho obrázku.} \label{fig:1}

\end{figure}

Pre viac detailov odkazujeme na dokumentáciu Overleaf.
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https://www.overleaf.com/learn/latex/TikZ_package
https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images


TABUĽKY I

\begin{table}[h] \centering
\begin{tabular}{|c|rl||l|} \hline
Rok & $X=$ & znak & $\sum$ \\ \hline\hline
2021 & 10 & $\xi$ & 123,60 \\
2020 & 12 & $\zeta$ & 112,70 \\ \hline
výhled & 8 & $\omega$ & 5,50 \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Moje tabulka}\label{tab:1}

\end{table}

Rok X = znak
∑

2021 10 ξ 123,60
2020 12 ζ 112,70
výhled 8 ω 5,50

Tabuľka: Moje tabulka
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TABUĽKY II

Směrod.Efekt Odhad
chybaa

P-hodnota

Abs. člen −10,01 1,01 —
Pohlaví (muž) 9,89 5,98 0,098
Výška (cm) 0,78 0,12 < 0,001
Pozn: a Směrodatná chyba odhadu metodou Monte Carlo.

Tabuľka: Sumární statistiky modelu A.
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TABUĽKY II

Směrod.Efekt Odhad
chybaa

P-hodnota

Abs. člen −10,01 1,01 —
Pohlaví (muž) 9,89 5,98 0,098
Výška (cm) 0,78 0,12 < 0,001
Pozn: a Směrodatná chyba odhadu metodou Monte Carlo.

Tabuľka: Sumární statistiky modelu A.

Tabuľka zo vzoru bakalárskej práce, časť 3.1. Vytvorená pomocou
balíčkov

Ô booktabs (tabuľka), a
Ô dcolumn (zarovnanie na des. čiarku).
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https://ctan.org/pkg/booktabs
https://ctan.org/pkg/dcolumn


VLASTNÉ DEFINÍCIE

Pre často používané symboly je možné zaviesť vlastné príkazy.

• Príkazy sa vkladajú pred vlastný text (pred \begin{document});
• v šablóne ich môžeme vkladať do súboru makra.tex.
• Základná možnosť ako definovať svoj príkaz je pomocou

\newcommand

Príklady:

• \newcommand{\R}{\mathbb{R}}, potom $\R$ vysádza R.
• \newcommand{\e}{\mathrm{e}}, potom $\e^x$ vysádza ex.

Môžeme pridať argumenty:

• \newcommand{\Rd}[1]{\mathbb{R}^{#1}}
potom $\Rd{2}$ vysádza R2.

• \newcommand{\ip}[2]{\langle #1,#2 \rangle}
Zadaním $\ip{\alpha}{\beta}$ dostaneme ⟨α, β⟩.
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VLASTNÉ DEFINÍCIE

Voliteľné argumenty:

• \newcommand{\Sph}[1][d-1]{\mathbb{S}^{#1}}
Ô Zadanie $\Sph$ dá Sd−1, ale
Ô $\Sph[1] dá S1

Všimnite si, že pre voliteľný argument používame $\Sph[1]$, pre
povinný argument používame $\Rd{2}$.

• Viac o vlastných príkazoch na Overleafe, pre ďalšie funkcionality
(viac voliteľných argumentov apod.) je balíček xargs.
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VLASTNÉ DEFINÍCIE

Pre tzv. operátory existuje príkaz \DeclareMathOperator.
Porovnajte

Ô \DeclareMathOperator{\var}{var}
ktoré pre $\var X$ dá var X, a
Ô \newcommand{\var}{var}
ktoré pre $\var X$ dá varX.

Nesnažte se predefinovať príliš moc, dobrým pravidlom je napr.
nemeniť už existujúce príkazy.

42



VZHĽAD MATEMATIKY

Z rovnosti $x + \frac{7}{y + 2} = e^{y - 1}$
získavame, že existuje b > n tak,že:
\begin{equation}
\int (\frac{(d+1)^{d+1} a b d! - 1}{7exp(-4 x)}

+ 8)^{4x+5/2} dx = f(a)
\end{equation}.
Rovnako môžeme vyjadriť tieto rovnice.
\begin{eqnarray}
a_n < 10\\
a_{i_{j_n}} > 6 \, \, pre \, \, \, \forall n>2
\end{eqnarray}

43



VZHĽAD MATEMATIKY
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VZHĽAD MATEMATIKY

Definujeme: \newcommand{\dd}{\,\mathrm{d}\,}

Z rovnosti
\[ x + \frac{7}{y + 2} =

\exp\left(y - 1\right) \]
získavame, že existuje $b > n$ tak, že

\[ \int \left( \frac{(d+1)^{d+1} a \, b \, d!
- 1}{7\, \exp(-4 x)}

+ 8 \right)^{4x+5/2} \dd x = f(a). \]
Rovnako môžeme vyjadriť

\[
\begin{aligned}
a_n & < 10, \\
a_{i_{j_n}} & > 6 \quad \mbox{pre všetky } n>2.
\end{aligned}
\]
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VZHĽAD MATEMATIKY
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VZHĽAD MATEMATIKY

Pre rovnice často stačí kombinácia
equation (resp. \[...\]) a aligned:

\[ f(x) = \begin{cases}
\cos(x) & \mbox{pre }x<0, \\
x - 2 & \mbox{pre x} \geq 0.
\end{cases} \]

f(x) =
{
cos(x) pre x < 0,
x− 2 pre x ≥ 0.
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VZHĽAD MATEMATIKY

Pre rovnice často stačí kombinácia
equation (resp. \[...\]) a aligned:

\begin{equation} \label{eq:1}
f(x) = \begin{cases}

\cos(x) & \mbox{pre }x<0, \\
x - 2 & \mbox{pre x} \geq 0.
\end{cases} \end{equation}

f(x) =
{
cos(x) pre x < 0,
x− 2 pre x ≥ 0.

(1)
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VZHĽAD MATEMATIKY

Pre rovnice často stačí kombinácia
equation (resp. \[...\]) a aligned:

\[ \begin{aligned}
f_1(x) & = \arccos(x+x^2) - 7 x (x-5)^2

+ 8 \exp(7x - 2) \\
& \phantom{=} + \tan(x+x^2 +7) - g(x^2) \\
& = g(x) - 5.

\end{aligned} \]

f1(x) = arccos(x+ x2)− 7x(x− 5)2 + 8 exp(7x− 2)
+ tan(x+ x2 + 7)− g(x2)

= g(x)− 5.
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VZHĽAD MATEMATIKY

Pre rovnice často stačí kombinácia
equation (resp. \[...\]) a aligned:

\begin{equation} \label{eq:2} \begin{aligned}
f_1(x) & = \arccos(x+x^2) - 7 x (x-5)^2

+ 8 \exp(7x - 2) \\
& \phantom{=} + \tan(x+x^2 +7) - g(x^2) \\
& = g(x) - 5.

\end{aligned} \end{equation}

f1(x) = arccos(x+ x2)− 7x(x− 5)2 + 8 exp(7x− 2)
+ tan(x+ x2 + 7)− g(x2)

= g(x)− 5.
(2)
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VZHĽAD STRÁNKY

• Pokiaľ to nie je úplne nutné, ponechajte úpravu zo šablóny.
• Pred finalizáciou práce sa uistite, že sa súbor sa kompiluje bez chýb
a varovaní (žiadne červené/oranžové čísla pri ikone Recompile).

• Postrážte prípadné pretečenie textu. Pri použití šablóny uvidíte
čierne obdĺžniky v miestach, kde váš text významne presahuje
okraj.

• Ak TEX nevie správe rozdeliť slovo, môžete mu pomôcť
prav\-dě\-po\-dob\-ně
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RADY NA ZÁVER

• Používajte štandardné a jednoduché riešenia, sústreďujte sa na
obsah a nie na vzhľad. Istá úroveň formálnych chýb sa toleruje.

• Rozlišujte úvodzovky podľa jazyka práce:
Ô anglicky sa píšu ``takto'' a vyzerajú “takto”;
Ô česky sa píšu \uv{takto} a vyzerajú

”
takto“ .

• v angličtine Theorem 4; v češtine věta 4.
• 50 % je 50 percent; 50% je 50-percentný;
• Používajte nezalomiteľnú medzeru ~ vždy pred \cite, \ref alebo
\eqref, t.j. uvidíme vo vete~\ref{veta:1}.

• Rovnako používajte nezalomiteľnú medzeru pri predložkách a
sirotách na konci riadku
v~podstatě, $X$~označuje, ve větě~\ref{veta:1}
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POROVNÁVANIE VERZIÍ pdf DOKUMENTOV

Pre zasielanie nových verzií môžete využiť nástroje ako draftable.com

Pre zdrojové tex kódy existuje program LaTeXdiff
53

https://draftable.com
https://draftable.com/compare/watYAECaIaIT
https://www.overleaf.com/learn/latex/Articles/Using_Latexdiff_For_Marking_Changes_To_Tex_Documents


PRED ODOVZDANÍM

Pred finálnou kompiláciou práce vyplňte meta-dáta v súbore
prace.xmpdata. To by malo pomôcť s konverziou na formát PDF/A.
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ZDROJE

Dôležité a detailnejšie zdroje:

• Šablóna práce, jej vzorové pdf a README súbor.
• Odkazy na ďalšie návody a dobré rady dr. Mareša,
• vrátane rád prof. Matouška pre písanie angličtiny a prezentovanie.
• Co a jak psát nebo nepsat v matematických textech.
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https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/bakalarske-a-diplomove-prace
http://mj.ucw.cz/vyuka/bc/
https://kam.mff.cuni.cz/~matousek/angli.pdf
https://kam.mff.cuni.cz/~matousek/jakpredn.pdf
https://user.mendelu.cz/marik/inzmat/chyby/
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