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ABSTRAKT
Diplomová práce Žákovské strategie řešení úloh na ZŠ a SŠ přináší pohled na problematiku,
která je nastíněna názvem. Přitom je zacílena na žákovské strategie řešení úloh, které úzce
souvisí s informační gramotností.
V práci nejprve vymezuji základní pojmy pro oblast slovních úloh. Následně se zaměřuji na
teoretické poznatky z oblasti samotných strategií řešení úloh.
Obsahem experimentální části práce je průzkum žákovských řešení osmi vybraných úloh,
pomocí kterého jsem hledal odpověď na tři základní otázky této práce.
Samotný experiment je rozdělen do dvou větví. Jedna větev experimentu probíhala na nižším
stupni víceletých gymnázií, druhá na vyšším stupni víceletých gymnázií a v malé míře i na
střední škole.
Teoretická část obsahuje pohledy různých autorů na problematiku úloh a slovních úloh. Tyto
jednotlivé přístupy představuji a porovnávám. Výsledkem je vymezení pojmů potřebných pro
experimentální část práce.
Hlavním cílem experimentální části práce je nalezení odpovědí na tři základní otázky této práce,
s využitím údajů z nižšího i vyššího stupně víceletých gymnázií. Zaměřil jsem se přednostně
na úlohy zahrnující oblast práce s daty, závislostmi a statistikou, která také úzce souvisí
s využitím algebraických zápisů a problematikou matematických funkcí.
Úlohy pro experimentální část práce jsem vybral ze sbírek, v nichž jsou hojně zastoupeny právě
úlohy orientované na práci s informacemi, daty, tabulkami a schématy.
V práci jsem hledal odpověď na tři základní otázky:
1) Jak souvisí zvolený přístup v řešení úlohy s šancí na její úspěšné dořešení?
2) Jak souvisí aktuální prospěch žáka se zvoleným přístupem v řešení matematické úlohy?
3) Je žákovské vnímání náročnosti úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji
měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Výstupem experimentální části jsou potom odpovědi na nastíněné otázky, ačkoliv vzhledem
k omezenému rozsahu experimentu jde spíše o shrnující nástiny vysledovaných zákonitostí.
V rámci první otázky jsem zjistil vyšší obtíže s dořešením úloh u žáků, kteří výrazněji spoléhají
na naučené algoritmy. V rámci druhé otázky jsem nenalezl žádnou výraznější souvislost mezi
známkou na vysvědčení a preferovanou strategií. V rámci třetí otázky jsem pozoroval zřejmou
korelaci vnímané a skutečné náročnosti úloh, která nastala u sedmi z osmi zkoumaných
slovních úloh.

Klíčová slova
Úloha, slovní úloha, zadání, problémová situace, strategie řešení, chyba, analýza strategie
řešení, úspěšnost, řešení úloh.
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ABSTRACT
This thesis Pupils' problem solving strategies at lower and upper secondary level brings a focus
on the issue outlined by the name. At the same time, it focuses on pupils' strategies to solve
problems that are closely related to information literacy.
At first I define basic terms for the area of word problems. Consecutively I focus on the
theoretical knowledge from the area of problem solving strategies themselves.
The content of the experimental part of the thesis is the survey of pupils' solutions of eight
selected tasks, by which I was looking for an answer of the three basic questions of this thesis.
My experiment is divided into two branches. The first branch of the experiment took place at
the lower level of the multi-year grammar schools. The second branch of the experiment took
place at the higher grade of the multi-year grammar schools and, to a small extent, at the
secondary school.
The theoretical part contains views of various authors on issue of problems and word problems.
I present and compare these individual approaches. The result is the demarcation of the terms
needed for the experimental part of the work.
The main aim of the experimental part of the thesis is to find the answers of three basic questions
of this thesis, where I was using data from lower and higher grades of multi-year grammar
schools. I focused primarily on tasks involving data, dependencies and statistics, which is also
closely related to the use of algebraic entries and mathematical functions.
I selected the tasks for the experimental part of the thesis from collections in which there are
abundantly represented tasks focused on working with information, data, tables and diagrams.
In this thesis, I looked for answers of three basic questions:
Question 1: How does the chosen approach of solving a problem relate to the chance of success?
Question 2: How does the student's certificate mark relate to the chosen approach of solving a
mathematical problem?
Question 3: Is the perception of the difficulty of the task always consistent with the real
difficulty if I measure it through overall success rate?
The output of the experimental part is then the answer to the outlined questions, although due
to the limited scope of the experiment, it is rather a summary of the sketched regularities.
In the first question, I noted the higher difficulty with solving the problems for pupils who rely
heavily on learned algorithms. In the second question, I did not find any more significant
connection between the certificate mark and the preferred strategy. In the third question, I
observed the obvious correlation between the perceived and real difficulty of the tasks that
occurred in seven out of the eight considered word problems.

Keywords
Problem, word problem, assignment, problem situation, strategy of solving, mistake, analysis
of strategy of solving, success rate, solving problems.
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1 Úvod
Téma žákovských strategií řešení úloh je svým vymezením široké a všeobecné, proto jsem se
ve své diplomové práci rozhodl pro značné zúžení, které provedu ještě v této kapitole, dříve než
nastolím výzkumné otázky.
V teoretické části rekapituluji a na několika příkladech ukazuji aplikaci základních poznatků
autorů J. Vyšína, J. Novotné, G. Polyi a L. M. Fridmana. Tento přehled poznatků zahrnuje také
způsoby, jak pojem (matematická) úloha a související pojem slovní úloha můžeme chápat.
Členění vnitřní struktury úloh podle L. M. Fridmana později využívám v experimentální části
práce.
Dále se hlouběji zaměřuji na vnitřní členění úloh i kroky jejich řešení, které jsou v různých
pojetích obsaženy v používaném vymezení pojmů.
Při tomto postupu se odkazuji na výše zmíněné autory, jejichž terminologie se jeví jako vhodná
k převzetí a také k vymezení vhodných náhledů pro oblast rozboru experimentálních úloh.
Moje úvaha nad zaměřením diplomové práce vychází z postavení matematiky v celém českém
školském systému, a také zkušenosti, jak žáci matematiku vnímají.
Matematika patří mezi významné a zároveň obávané předměty českého školství, její postavení
však v historii prošlo význačnými proměnami.
Při rozhovorech se žáky se opakovaně setkávám s argumentem, že vše zvládnou moderní
počítače, internet v mobilu apod. (S námitkou snadného dohledání informace v chytrých
mobilech jsem se např. setkal, když jsem žáky motivoval možností pamatovat si jízdní řády na
základě jejich převážně lineárního principu.)
Poznámka 1
V dnešní době je – podle mého soudu v důsledku dynamického rozvoje informačních technologií – mnoho učitelů
často konfrontováno s otázkou svých žáků: ,,A k čemu nám to v životě bude?“ Tuto zkušenost mám nejen z vlastní
pedagogické praxe, ale i z diskusí s jinými vyučujícími matematiky v období, kdy jsme konali praxe na
nejrůznějších středních školách, často gymnaziálního typu.
Pamatuji si, že tato diskuse probíhala formou diskusního vlákna v e-learningovém fakultním Moodlu, takže
podobné poznatky různých žáků šlo dobře porovnat.

Na základě zkušeností z výuky jsem přesvědčen, že důvěra ve smysl matematického poznání
je dnes ohrožena rozvojem moderní informatiky se všemi jejími informačními i výpočetními
možnostmi, ačkoliv tento vědní obor je podpořen právě masivním rozvojem mnoha
matematických disciplín. Petr Vopěnka (2002, str. 35 – 36) uvažuje podobným způsobem, který
dovádí až do odvážného závěru: ,,Dnes však – na přelomu tisíciletí – opanovala pole
praktického užití matematiky informatika. Ta ho navíc, opřena o nesmírně výkonné počítače,
obsáhla v takové šíři, jakou matematici svými takříkajíc ručně prováděnými výpočty a výkresy
nikdy nedosáhli a ani dosáhnout nemohli. Následkem toho – ačkoliv matematika
nezanedbatelným způsobem přispěla k objevu počítačů, ačkoliv v informatice se dobře
uplatňuje, ačkoliv zavádění počítačů je provázeno nebývalým rozvojem finitní matematiky –
vystupuje pravě v souvislosti s informatikou otázka po smyslu matematiky v neodbytné
naléhavosti. Začínají ji veřejně klast ti, kteří pravě v praktických uplatněních matematiky
spatřovali její smysl. Tak došlo k tomu, že laciným leč účinným zakrytím hlubšího smyslu
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matematiky jejím praktickým uplatněním se otázka po smyslu matematiky pomalu stává otázkou
po smyslu její další existence.“
Jsem přesvědčen, že klíčovou kompetencí v moderní informační společnosti je matematická
gramotnost – zejména ve smyslu správného porozumění různým skutečným i zdánlivým
souvislostem, které jsou čtenářům (případně posluchačům) mediálním světem podávány.
Podle mého soudu v dnešním světě s četnou manipulací, podbízivou reklamou, sofistikovaným
marketingem, vzájemnou provázaností a bohužel i různými typy politicko-ideologické
propagandy je matematická gramotnost nezbytnou součástí dovednosti zvané kritické myšlení.
Proto je potřeba, aby moderní občan uměl dobře porozumět schématům, tabulkám, závislostem,
korelacím (často předváděným jako kauzality) apod.
Tato kompetence je důležitá bez ohledu na to, zda absolventi středních škol budou pokračovat
na škole humanitního nebo jiného typu. Schopnost efektivně třídit (relevantní vs. nerelevantní,
důležité vs. nedůležité, hlavní vs. vedlejší) v přívalu informací vnímám jako univerzální
předpoklad pro mnoho profesí, ale především pro nutnou občanskou gramotnost kohokoliv.
Z hlediska RVP ZV (2016) se nastíněné kompetence nejvíce prolínají tematickým okruhem
Závislosti, vztahy a práce s daty.
Z hlediska RVP GYM (2016) se příslušná tematika nejvíce objevuje ve vzdělávacím obsahu
Práce s daty, kombinatorika a pravděpodobnost a vzdělávacím obsahu Závislosti a funkční
vztahy.
Tato vzdělávací témata se pro mě stala určujícím zúžením pro zaměření provedeného
experimentu. Pro výzkum jsem tedy vybíral úlohy, které lze k tomuto vzdělávacímu obsahu
přiřadit. Na žákovských řešeních těchto úloh zkoumám tři ústřední otázky své práce, které jsem
zformuloval takto:
1) Jak souvisí zvolený přístup v řešení úlohy s šancí na její úspěšné dořešení?
2) Jak souvisí aktuální prospěch žáka se zvoleným přístupem v řešení matematické úlohy?
3) Je žákovské vnímání náročnosti úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji
měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Téma práce s daty má už ze své podstaty výrazné mezipředmětové přesahy. Osmi úlohami,
které jsem posléze vybral do svého experimentu, se prolíná větší množství dalších
matematických témat, nejvýrazněji zastoupena jsou procenta.
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2 Vymezení základních pojmů v oblasti slovních úloh
V této kapitole vymezuji základní pojmy v oblasti slovních úloh tak, jak je zavádějí různí autoři.
Podkapitoly 2.1 – 2.3 jsem řadil tak, abych postupoval od obecného pojmu úloha, k užšímu
pojmu (matematická) úloha až k nejužšímu pojmu (matematická) slovní úloha.
V podkapitole 2.4 poté představuji základní rozdělení slovních úloh podle různých autorů.

2.1 Pojetí slovní úlohy podle Fridmana (1977)
Fridman (1977) neuvádí jednoznačnou definici pojmu úloha, nicméně porovnává přístupy
různých autorů psychologické literatury. Přitom uvažuje o úloze v nejobecnějším možném
smyslu, na používaných příkladech dokonce uvažuje úlohu i mimo matematiku.
Rozlišuje přístupy, v nichž se díváme na úlohu (objekt) jako ucelený systém, a přístupy, v nichž
výrazněji uvažujeme o řešiteli úlohy – subjektu procesu řešení úlohy.
Sám se potom drží pojetí, kde je výrazně uvažován řešitel úlohy jako subjekt.
O vzniku úloh uvádí Fridman (1977, str. 14):
,,Hlavním zdrojem úloh, jak jsme již ukázali dříve, jsou problémové situace. Ty vznikají tehdy,
když subjekt ve své činnosti, zaměřené na nějaký objekt, narazí na nějakou obtíž či překážku.“
Pokud jde o shrnující rámec ke zkoumání úloh, uvádí Fridman (1977, str. 16): „Úlohy, které se
vyskytují v životě i učebních cvičeních, jsou natolik různorodé v obsahu i podobě, že se ukazuje
jako nemožné v této různorodosti nalézt obecné společné rysy. Avšak pozorný rozbor dovoluje
určit, že libovolná úloha je složena ze shodných částí.“
Čtyři části, které Fridman (1977) vyčleňuje, jsou:
Předmětná oblast. „Předmětná oblast úlohy je třída stanovených (pojmenovaných, označených)
objektů (předmětů), o kterých se mluví v úloze.“ (str. 16)
Vztahy. „Vztahy, které spojují objekty předmětné oblasti.“ (str. 17)
Požadavek úlohy. „Požadavek úlohy je ukazatel cíle řešení úlohy, co je nezbytně nutné najít
v řešení úlohy.“ (str. 20)
Operátor úlohy. „Operátorem úlohy budeme rozumět posloupnost operací, které musíme
s úlohou provést, abychom se dostali k jejímu požadavku.“ (str. 21)
Fridman (1977) dále zavádí společný pojem „podmínky úlohy“, který je spojením „předmětné
oblasti“ a „vztahů“.
Zavedení těchto pojmů ilustruje Fridman (1977) na více ukázkových úlohách, z nichž
představuji první:
Ukázka úlohy I
,,Úloha 1: Řešte nerovnost 𝑥 + 5 < 𝑥 2 .“ (str. 16)
„Předmětná oblast této úlohy sestává z oblasti převodu proměnné x (v množině reálných čísel)
a čísla 5.“ (str. 16)
„Jednotlivé prvky z předmětné oblasti jsou spojené znaky součtu, druhé mocniny a nerovnosti.“
(str. 17)
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„Požadavek úlohy zní: ,Řešit nerovnost’ a označuje: ,Najít takové hodnoty x, při kterých zadaná
nerovnost s proměnnou přechází v platnou nerovnost.‘ “ (str. 20)
„Operátorem úlohy je posloupnost úprav nerovnosti z úlohy na ekvivalentní nerovnosti do
podoby, kdy získáme nerovnost typu 𝑥 < 𝑎, 𝑥 > 𝑎 nebo 𝑎 < 𝑥 < 𝑏.“ (str. 21)

2.1.1 Ilustrace Fridmanovy teorie na vybrané úloze
Nyní tyto pojmy ilustruji na vybrané ukázce úlohy, kterou jsem převzal z internetové učebnice
(Krynický, Realisticky.cz, SŠ část/ oddíl 2.5.13, příklad 6). Tuto podkapitolu vyčleňuji jako
samostatnou, jelikož se zde objevují i kroky zařaditelné do pozdějších kapitol na konkrétní
řešení úloh.
Přistoupím tedy k ukázce úlohy:
Ukázka úlohy II
Bazén se naplní vodou za 6 hodin, jsou-li otevřeny oba přívody. Jedním z nich by se bazén
naplnil o 5 hodin dříve než druhým. Za jak dlouho se bazén naplní, otevřeme-li pouze výkonnější
přívod?
Můj návrh řešení
Nejprve zavedu vhodné proměnné a poté sestavím odpovídající soustavu rovnic.
Označím x dobu, kterou potřebuje výkonnější přívod k naplnění celého bazénu (v hodinách), a
označím y dobu, kterou potřebuje méně výkonný přívod k naplnění celého bazénu (v hodinách).
1

Potom díl bazénu, který je naplněný za 1 hodinu výkonnějším přívodem, odpovídá výrazu 𝑥.
(Ze zadání plyne, že 𝑥 ≠ 0.)
Analogicky díl bazénu, který je naplněný za 1 hodinu méně výkonným přívodem, odpovídá
1
výrazu 𝑦.
Z informace o naplnění bazénu oběma přívody za 6 hodin jsem získal rovnici
6

6

1 = 𝑥 + 𝑦.

Z informace o pětihodinovém rozdílu mezi samostatným naplňováním jsem získal rovnici
𝑦 = 𝑥 + 5.

Protože mým úkolem je výpočet potřebné pracovní doby pro výkonnější přívod, sestavím
rovnici obsahující příslušnou proměnnou x.
Do první rovnice proto dosadím vyjádření z druhé rovnice:
6

6

1 = 𝑥 + 𝑥+5.
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Po úpravách dostávám kvadratickou rovnici:
𝑥2 − 7𝑥 − 30 = 0,
která má dvě řešení:
𝑥1 = −3,
𝑥2 = 10.
Poznámka 2
Protože odpověď ,,Výkonnější přívod by naplnil bazén za -3 hodiny.“ by byla z hlediska logiky zadání nesmyslná,
má úloha jediné řešení.

Odpověď: Výkonnější přívod by bazén naplnil po 10 hodinách své práce.

Poznámka 3
Správnost tohoto řešení lze snadno ověřit. (viz str. 24)

Ilustrace pojmů z Fridmanovy teorie pro tuto úlohu
Předmětná oblast: Bazén, voda, hodiny, přívody.
Požadavek: Zjistit, za jak dlouho by byl bazén naplněn, pokud bychom spustili pouze
výkonnější přívod.
Operátor: Zavedení proměnných, sestavení lomených výrazů (vyjádření dílu naplněného za
jednu hodinu konkrétním čerpadlem), sestavení rovnic, dosazení z druhé rovnice do první,
převedení na společného jmenovatele, tvorba kvadratické rovnice, vyřešení kvadratické
rovnice.
Podmínky úlohy: Hledané řešení musí být kladné, aby odpovídalo zadání úlohy.
Poznámka 4
Výsledek 𝑥1 = −3 jsem s ohledem na podmínky úlohy zamítnul. Přesto bych s ním mohl modelovat jinou situaci,
kdy bazénový odvod (opačný princip nachází své vyjádření v záporném znaménku) vypustí bazén za 3 hodiny a
bazénový přívod napustí bazén za 2 hodiny (jelikož −3 + 5 = 2). Potom by byl prázdný bazén takovou
,,společnou prací“ naplněn za 6 hodin, což odpovídá zadání.

2.1.2 Ilustrace Fridmanova pojetí struktury úloh
Nyní stručně uvádím Fridmanovo pojetí struktury úloh. Fridman (1977) zavádí schéma
„podmínka – operátor – požadavek“, ve znakovém zápisu:
„podmínka |? |⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ požadavek“, kde |? |⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ je znak operátoru.
Tento model uvádí Fridman ve třech konkrétních možnostech:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
„𝐴(𝑥)|? |𝐷:
𝑥°𝐴(𝑥°).“ (str. 25)
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⃗ 𝐵𝜖(𝐴 − 𝑇).“ (str. 27)
„𝐴|? |𝑇
„𝑎𝑖 ; 𝑃𝑗 |? |⃗⃗⃗𝛱 𝑃𝑗 (𝛱(𝑎𝑖 )).“ (str. 28)
Abych nastínil, jak lze tyto zápisy nahlížet, uvádím bližší představení jedné z těchto možností:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
„𝐴(𝑥)|? |𝐷:
𝑥°𝐴(𝑥°).“
Tento zápis se čte takto: „Je dána výroková forma 𝐴(𝑥). Najděte takovou činnost, která dá
význam 𝑥° proměnné 𝑥, při kterém zadaná forma 𝐴(𝑥) přechází v pravdivý výrok 𝐴(𝑥°).“ (str.
25)
Takto zapsatelný typ úloh Fridman nazývá ,,úlohami na nalezení hledaného“. (str. 25) Řadí
sem také dříve uvedenou ilustrační úlohu 1, kterou jsem představil na straně 9 svojí práce.
K ilustraci myšlenky však využiji Fridmanovu čtvrtou ilustrační úlohu. Tu vnímám jako
obsahově vhodnou k využití ve škole – je řešitelná soustavou dvou lineárních rovnic o dvou
neznámých (důležité učivo s četnými aplikacemi) a má reálnou obsahovou stránku z oblasti
zemědělství, resp. jeho ekonomiky.
Ukázka úlohy III
,,Úloha 4: Plocha o dvou částech, osázených kukuřicí činí 60 ha. V první části činil hektarový
výnos 85 tun zelené hmoty a ve druhé části 95 tun. Z první části sesbírali o 1 500 tun více, než
z druhé části. Spočtěte plochu obou částí.“ (str. 18)
Tuto úlohu lze popsat pomocí prvního z uvedených strukturních modelů:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
„𝐴(𝑥)|? |𝐷:
𝑥°𝐴(𝑥°).“ (str. 25)
Fridmanův popis pro tuto úlohu aplikuji následovně:
1) 𝐴(𝑥) je výroková forma pro uspořádanou dvojici neznámých 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 ). Tato
uspořádaná dvojice leží v oboru pravdivosti tehdy, když platí rovnice 𝑥1 + 𝑥2 = 60,
a zároveň platí rovnice 85𝑥1 = 95𝑥2 + 1 500. (Tyto dvě rovnice jsou matematickým
zápisem podmínek ze zadání.)
2) Neznámá 𝑥° je taková uspořádaná dvojice (𝑥1 °, 𝑥2 °), která leží v oboru pravdivosti
výrokové formy 𝐴(𝑥). To ověřujeme dosazením této uspořádané dvojice za 𝑥 ve
výrokové formě 𝐴(𝑥).
3) Proces 𝐷: 𝑥° je posloupnost kroků, jimiž z podmínek získávám řešení. V tomto případě
jde o libovolný z algoritmů pro řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých.

2.2 Definice pojmu matematická úloha
Nyní uvádím poznatky k definici užšího pojmu (matematická) úloha.
V encyklopedické definici podle (Webster´s, 1979, str. 1434, cit. podle Novotná, 2000, str. 7)
se matematická úloha definuje těmito způsoby:
- ,,V matematice cokoli, co vyžaduje být uděláno, nebo vyžaduje, aby něco bylo uděláno.“
- ,,Otázka … která je komplikovaná nebo obtížná.“
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Vyšín (1972) využívá při zavedení pojmu matematická úloha pojem výrokové formy v plné
obecnosti. Ve Vyšínově pojetí dominuje hlubší matematická struktura – vnímám zde silnou
snahu využívat množinové terminologie – ukázkově to ilustruje pojem obor pravdivosti, který
je zde četně využíván.
Vyšín (1972, str. 11) definuje slovní úlohy:
Je dána množina Ω matematických objektů a je dána výroková forma 𝑓 o jedné nebo více
proměnných.
Úkolem je nalézt a udat (způsobem prozatím blíže neurčeným) obor pravdivosti 𝑃 formy 𝑓
v množině Ω, tj. množinu 𝑃 všech objektů z Ω, pro něž dává 𝑓 pravdivý výrok.

2.3 Definice pojmu slovní úloha
V této podkapitole přistupuji k představení pohledu různých autorů na ještě užší pojem slovní
úloha. Ten vnímám jako výrazně důležitější i vzhledem k pozdějšímu výběru úloh do
experimentu.
S definicí slovní úlohy se zdá situace ještě složitější, ačkoliv většina čtenářů pravděpodobně má
celkem jasnou představu, co se rozumí pojmem slovní úloha.
Šedivý a kol. (1978, str. 60) charakterizují slovní úlohy jako ,,zbytkové skupiny“ mezi
matematickými úlohami. Pochopitelně je nutné vysvětlit, vůči čemu jde o zbytkové skupiny.
Nejprve je v (Šedivý a kol., 1978, str. 60) definován pojem ,,kalkul“ slovy:
„Shledáváme-li účelným řešit danou matematickou úlohu transformační metodou, pak se ji
především snažíme transformovat na úlohu, kterou dovedeme řešit algoritmicky.
Z tohoto hlediska bývají užitečné transformace úloh do těch partií matematiky, v nichž je
vypracován nějaký kalkul, tj. soubor pravidel pro zápisy výrazů pomocí jednoduchých symbolů
a pro úpravy těchto výrazů na tvary výhodné pro získání výsledků úloh“.
Následně Šedivý a kol. (1978, str. 60) zavádí následující pojmy: „Matematické úlohy, které
procvičují jednotlivé kalkuly, jsou zpravidla už vyjádřeny v příslušném symbolickém jazyce a
řeší se ryze algoritmicky. Ostatní matematické úlohy, které v symbolickém jazyce vyjádřeny
nejsou, nazýváme slovní matematické úlohy.“
Mezi slovní matematické úlohy Šedivý a kol. (1978, str. 60) neřadí např. slovní aritmetické
úlohy a slovní algebraické úlohy, u kterých je jasné, do které oblasti matematiky mají být
transformovány.
Příklad slovní algebraické úlohy podle (Šedivý a kol., 1978, str. 61) je následující:
,,Určete všechna reálná čísla, která mají svou druhou mocninu o 576 větší než svůj
čtrnáctinásobek.“
V úloze se používají pojmy (reálné) číslo, mocnina, čtrnáctinásobek. Tím je mj. signalizováno,
jak má probíhat další transformace úlohy.
Příklad slovní aritmetické úlohy Šedivý a kol. (1978) neuvádí, a tak příklad doplňuji sám:
„Najděte číslo, které vznikne, když číslo pět vynásobíme sebou samotným.“
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2.4 Rozdělení matematických úloh do kategorií
V této podkapitole nastiňuji, jaké rozdělení matematických úloh upřednostňují různí autoři, tj.
jaké ukazatele k tomu používají.
Při tomto porovnání pozoruji dvě základní metody, podle kterých autoři člení matematické
úlohy na různé typy.
První metoda rozděluje úlohy na základě jejich vlastní matematické podstaty. Tato metoda je
aplikovatelná také na úlohy, které nebudu vnímat jako slovní úlohy v pravém slova smyslu.
Metoda je charakteristická pro (Vyšín, 1972) – což ilustruji v podkapitole 2.4.1.
Druhá metoda dělí úlohy podle způsobu jejich zadání, a tedy i kontextu, do kterého jsou
příslušné úlohy zasazeny. Ta je vhodná pro kategorizaci slovních úloh v užším slova smyslu.
Tuto metodu ukáži v podkapitole 2.4.2.

2.4.1 Rozdělení matematických úloh podle matematické podstaty
Rozdělení úloh podle jejich matematické podstaty zavádí Vyšín (1972). Nyní představím,
jakým způsobem toto rozlišení úloh zavádí. Autor dokládá své pojetí, že všechny typy úloh lze
převést na tzv. úlohy určovací. Poté vyděluje vedle úloh určovacích (ty už netřeba převádět)
dále úlohy důkazové a existenční, úlohy konstrukční a úlohy aritmetické.

2.4.1.1 Určovací úlohy
Určovací úlohy Vyšín (1972, str. 9) definuje:
,,Jsou to úlohy, při nichž je třeba vyhledat či určit matematický objekt (číslo, skupinu čísel,
zobrazení, podmnožinu dané množiny, obrazec, těleso, křivku apod.), který má žádanou
vlastnost, popř. vyhledat všechny objekty této vlastnosti.“
Z (Vyšín, 1972) pro ilustraci vybírám dva příklady určovacích úloh (Ukázky úloh III, IV):
Ukázka úlohy III
,,Příklad 8. Máme určit všechna reálná čísla x, která vyhovují rovnici
√𝑥 + 1 = 5 − 𝑥.“ (str. 21)

Ukázka úlohy IV
,,Příklad 11.Máme najít všechna reálná čísla, která splňují nerovnici
|𝑥| − |𝑥 + 1| > 1.“ (str. 27)

2.4.1.2 Důkazové a existenční úlohy
Důkazové a existenční úlohy Vyšín (1972, str. 34) definuje:
,,Až dosud jsme se zabývali výhradně úlohami, které se nazývají určovací, neboť se v nich žádá
určení všech objektů dané vlastnosti. Mimo tyto úlohy se vyskytuje v matematice dosti takových
úloh, které na první pohled vypadají zcela odlišně; jsou to různé úlohy důkazové. Uvidíme, že
lze převést tyto úlohy na úlohy určovací.“
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Vyšín (1972, str. 46) dále shrnuje:
,,Důkazové a existenční úlohy vznikají z úloh určovacích, udáme-li buď částečně nebo úplně
soustavu řešení. Naším úkolem je pak ne provádět úplné řešení úlohy (i s rozborem), ale jen
ověřit, že udaná řešení jsou skutečně řešeními úlohy, tj. provést buď úplnou nebo částečnou
zkoušku. Je ovšem pochopitelné, že provedení této zkoušky bez rozboru je často obtížnější než
při určovací úloze. Jak jsme již řekli, provádí se zkouška často obrácením postupu z rozboru,
chybí-li rozbor, není co obracet a zkouška se musí celá vykonstruovat.“
Z (Vyšín, 1972) dále pro ilustraci vybírám ukázky úloh V a VI:
Ukázka úlohy V
,,Příklad 19. Máme dokázat, že neexistuje (kladné) racionální číslo, jehož druhá mocnina je
rovna 3 (jinak řečeno, že odmocnina ze tří není racionální číslo).“ (str. 39)

Ukázka úlohy VI
,,Příklad 20a. Máme dokázat, že nelze sestavit posloupnost, která by obsahovala všechna reálná
čísla x, pro něž platí 0 < 𝑥 < 1, jinými slovy, máme dokázat, že množina všech reálných čísel
z otevřeného intervalu (0, 1) je nespočetná.“ (str. 39)

2.4.1.3 Konstrukční úlohy
Ke konstrukčním úlohám uvádí Vyšín (1972, str. 80 - 81):
,,Jedním typem úloh, při nichž se dá výhodně použít pokusů, jsou úlohy na vyhledávání množin
bodů, přímek apod. (tzv. geometrických míst). Při pokusném zkoumání sestrojíme např. řadu
bodů žádaných vlastností a z názoru odhadneme, jaký útvar asi všecky žádané body vyplňují,
resp. jaké význačné vlastnosti tento útvar má. Pak ovšem musíme svou hypotézu buď dokázat
nebo korigovat.“
Z Vyšína (1972) pro ilustraci vybírám příklady konstrukčních úloh (ukázky úloh VII a VIII):
Ukázka úlohy VII
,,Příklad 35. Jsou dány dvě různoběžky p, q a kladné číslo s. Máme určit množinu všech bodů,
jejichž součet vzdáleností od přímek p, q je roven s.“ (str. 81)

Ukázka úlohy VIII
,,Příklad 38. Mezi všemi obdélníky daného obvodu 𝑜 máme nalézt obdélník, který má co největší
obsah.“ (str. 87)

2.4.1.4 Aritmetické úlohy
Aritmetické úlohy (úlohy z aritmetiky celých čísel) charakterizuje Vyšín (1972, str. 94):
,,Tak např. jsou známy úlohy, kde se má doplnit neúplný algoritmus některého početního
výkonu, nebo určit algoritmus, v němž jednotlivé číslice jsou nahrazeny písmeny; tu jde vlastně
o úlohu s řadou neznámých.“
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V citované knize nechybějí také algebrogramy, já však pro ilustraci ještě uvádím dvě jiné úlohy
z Vyšína (1972):
Příklad IX
„Příklad 43. Máme určit všechny trojice celých čísel 𝑥, 𝑦, 𝑧, která vyhovují rovnici
5𝑥 + 7𝑦 + 11𝑧 = 33.“ (str. 99)

Příklad X
„Příklad 46. Máme rozhodnout, zda čísla tvaru
𝑛

𝑓𝑛 = 22 + 1,
kde 𝑛 probíhá všecka nezáporná čísla celá, jsou vesměs prvočísla, nebo zda jsou mezi nimi i
čísla složená.“ (str. 105)
Pro doplnění ještě uvádím aritmetickou úlohu ze zdroje (Gymnázium Pelhřimov, 2008). Jde
o příklady jednoduchého algebrogramu.
Příklad XI
Místo obdélníčků doplňte číslice tak, aby platilo:
a) sčítání:
32 6 8 5

9 6 8 9
----------4 4 6 9 8
b) odčítání
3 2 9 0
–2 4
----------5 7 
c) násobení
32 4
. 1
----------

----------5 32
K této úloze se v dalším textu (na str. 26 – 28) vracím, abych na ní jako příkladu nabídl menší
zamyšlení nad problematikou řešitelských strategií.
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2.4.2 Vymezení a rozdělení slovních úloh podle zadání (kontextu)
Nyní představuji pohledy, které místo vnitřní matematické struktury úloh upřednostňují
kategorizaci podle zadání (kontextu).
Jeden takový pohled zavádí Novotná (2000, str. 16): ,,Slovní úlohy s nematematickým obsahem
jsou ,,úlohy s textem“, ve kterém se zjevně vyskytuje aspoň jeden termín nepatřící do žádné
matematické teorie.“
V téže knize je dále převzato dělení slovních úloh podle (Odvárko, 1990, cit. in Novotná, 2000,
str. 16):
I)

„Slovní matematické úlohy“

Poznámka 5
Rozumím tomu tak, že autorovi jde o úlohy zadané slovně (větou, větami, souvětím), které však jsou jen
převyprávěním matematické úlohy bez jakýchkoliv nematematických obsahů.

Tyto úlohy autor dále dělí následovně:
„a) slovní aritmetické úlohy
Příklad: ,,Které číslo je třeba přičíst k 8, abychom dostali 15?“ (citováno tamtéž)
b) slovní algebraické úlohy
Příklad: ,,Součet čísla a jeho druhé odmocniny je roven 600. Určete toto číslo.“ (citováno
tamtéž)
c) slovní úlohy s geometrickým obsahem
Příklad: ,,Vyšetřete množinu všech bodů prostoru, které mají stejný součet vzdáleností od tří
navzájem kolmých rovin.“ (citováno tamtéž)
II)

„Slovní úlohy s nematematickým obsahem“

Ukázka: ,,Podél jedné strany parku má být vysazeno stromořadí vzácných dřevin. V zásilce ze
zahradnictví je však o 24 zdravých jedinců méně, než je třeba k dodržení šestimetrové
vzdálenosti stromků od sebe. Po rozhodnutí sázet tyto stromky v osmimetrových vzdálenostech
zbude 26 zdravých sazenic. Kolik zdravých stromků bylo dovezeno, kolik jich bude vysázeno a
jak dlouhé stromořadí vznikne?“ (citováno tamtéž)
Slovní úloha se týká stromků, cesty podél parku, atd., matematické termíny zastupují čísla 24,
6, 8, 26.“
(citovaný komentář Novotná (2000, str. 16).)

Poznámka 6
Takto charakterizovaný pojem Slovní úlohy s nematematickým obsahem zahrnuje to, co podle mého soudu většina
absolventů české školní docházky vnímá pod pojmem slovní úloha.
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3 Strategie řešení úloh (porovnání různých autorů)
V této kapitole představím základy teoretických přístupů různých autorů. Porovnávám
shodnosti a rozdílnosti v jednotlivých přístupech a vyberu některé vhodné pojmy pro svou další
analýzu v experimentální části.
Výběr teoretických poznatků z oblasti strategie řešení úloh jsem uvažoval tak, aby:
a) Umožňoval přehledné porovnání různých odborných přístupů k problematice řešení úloh.
b) Umožňoval ustanovit vhodnou terminologii pro experimentální část práce.
V závěru kapitoly také představím výstupy mezinárodních šetření, která byla zaměřena na
sledování řešitelských schopností žáků.

3.1 Proces řešení slovní úlohy (podle Novotné)
Novotná (2000) dělí proces řešení na základě hlediska činnosti subjektu do tří etap (str. 21):
1) ,,Etapa uchopování, která obsahuje
a) Uchopování všech objektů a vztahů a identifikaci těch, které se týkají řešené situace,
a eliminace těch, které jsou ,,navíc“
b) Hledání a nalezení všech vztahů, které se týkají řešitelského procesu
c) Hledání a nalezení sjednocujícího pohledu
d) Získání celkového vhledu do struktury problému
2) Etapa transformace odhalených vztahů do jazyka matematiky a vyřešení odpovídajícího
matematického problému.
3) Etapa návratu do kontextu zadání úlohy.“
K tomuto rozdělení Novotná (2000) ještě přidává následující poznámku (str. 21), kterou
považuji za velmi důležitou:
„Popsaný postup je postupem „ideálním“. V praxi existují odchylky, někdy i závažné. Celý
proces nemusí vždy probíhat lineárně, řešitel se může k některým etapám vracet nebo některou
etapu vynechat. Právě tyto případy musí učitel nejčastěji řešit.“
Z vlastní zkušenosti se mi ukazuje, že žáci často používají různé postupy, které jim umožňují
zvládnout řešitelský proces podstatně rychleji, ve smyslu výše uvedené citace. Také se mi jeví,
že vhodné přeskočení některých kroků zvládají obvykle lépe žáci, kteří jsou v matematice
zdatnější.
Uchopování úlohy
Novotná (2000) přejímá rozdělení fáze uchopování úlohy podle způsobu, kterým probíhají
procesy tohoto uchopení.
(Eysenck, 1993, cit. in Novotná, 2000, str. 21) rozlišuje sériové a paralelní uchopení úlohy:
,,- Sériové uchopení úlohy, při němž je jeden proces ukončen předtím, než je zahájen další
proces,
- paralelní uchopení úlohy, při němž dva nebo více procesů probíhají současně.“
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(Hejný, 1995, cit. in Novotná 2000, str. 22) rozlišuje uchopení s porozuměním a protetické
uchopení:
,,- Uchopení s porozuměním, pokud výsledkem uchopení je porozumění úloze.
- protetické uchopení, pokud výsledkem uchopení není porozumění úloze.“
V rámci uchopování úlohy používá Novotná (2000) pojmy vhled, reprezentace, kódování,
referenční jazyk, strategie, konceptuální zadání úlohy, procesuální zadání úlohy.
Tyto pojmy do své práce převezmu.

Uchopování úlohy: Definice pojmu vhled
,,Vhledem rozumíme ucelené pochopení vztahů mezi prvky vystupujícími v zadání slovní úlohy
a uvědomění si souvislostí.“

Uchopování úlohy: Definice pojmu reprezentace
„Reprezentací slovní úlohy budeme v této knize rozumět uchopení zadání úlohy v hlavě řešitele
(ať už správné, neúplné, či chybné).“

Uchopování úlohy: Definice pojmu kódování
„Kódováním slovní úlohy rozumíme převádění slovně zadaného problému do vhodného
znakového systému (referenčního jazyka), který přehledněji i úsporněji zaznamená data,
podmínky a neznámé řešeného problému. Takový záznam zadání úlohy budeme v dalším textu
nazývat legendou.“

Uchopování úlohy: Definice pojmu referenční jazyk
„Referenční jazyk obsahuje základní symboly a pravidla pro vytváření legendy.“

Uchopování úlohy: Definice pojmu strategie
„Strategií rozumíme řešitelovu odpověď na otázku ,,Jak úlohu řešit?“ Řešitel vytváří souhrn
pravidel (plán řešení), určující způsob jeho dalšího postupu při řešení slovní úlohy.“

Uchopování úlohy: Definice pojmů konceptuální a procesuální zadání úlohy
„Říkáme, že úloha je zadána konceptuálně, jestliže zadání je uvedeno jako popis situace, která
se s časem nemění.
Říkáme, že úloha je zadána procesuálně, jestliže zadání je uvedeno jako posloupnost informací
o změnách v situaci, ke kterým postupně dochází.“
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3.1.1 Základní obtíže při řešení slovních úloh (podle Novotné)
Nyní představuji základní obtíže při řešení slovních úloh podle Novotné (2000, str. 15).
K těmto poznatkům přidávám vlastní komentáře, které vycházejí z dosavadních pedagogických
zkušeností a pozorování žákovských obtíží:
„- Žák má nedostatečné předchozí zkušenosti a znalosti související s kontextem nebo s
potřebným matematickým zázemím úlohy.“
Komentář: Volba vhodného kontextu pro slovní úlohy je jedním z nejtěžších úkolů pro jejího
tvůrce. Pokud jde o problematiku matematického zázemí, je velkou obtíží, že slovní úlohy často
vyžadují schopnost volit a propojovat znalosti z různých oblastí matematiky.

Poznámka 7
Jako krátký příklad tohoto problému lze zmínit třeba situaci, kdy v době probírání goniometrických funkcí dostane
žák úlohu, na jejíž vyřešení postačuje použití Pythagorovy věty. Často jsem se setkal s tím, že zejména slabší žáci
upřednostnili složitější řešení, které však odpovídalo novějšímu (složitějšímu) učivu.

,,- Žák nečte text pozorně s porozuměním.“
Komentář: Tento problém může souviset s různými poruchami učení. Z vlastní zkušenosti
učitele i doučujícího soudím, že častou příčinou uváděné obtíže je celkově nízká zkušenost žáků
s řešením slovních úloh. Někteří žáci, kterým k pocitu spokojenosti stačí souhrnná známka 3
nebo 4, podle mých pozorování, vytváří pro tento účel již od druhého stupně základní školy
strategii charakterizovatelnou slovy ,,Jakmile vidím slovní úlohu, přeskočím to. Bodů bude i tak
dost.“ Za dlouhá léta takového přístupu je schopnost správně číst zadání mnoha slovních úloh
podle mého soudu oslabena. Navíc mám obavu, že na mnoha středních odborných školách je
obtížné věnovat slovním úlohám dostatek prostoru. Tuto obavu potvrzují moje vlastní
zkušenosti s výukou matematiky při nízké hodinové dotaci. V rámci plnění tematického plánu
mi často nezbývá než zúžit učivo na dosti omezenou skupinu typových příkladů. (Na druhou
stranu s nárůstem své učitelské praxe přeci jen postupně navyšuji zastoupení slovních úloh
v procvičeném učivu. To však na podstatě celého problému nic nemění.) Tuto obtíž jsem (z jiné
strany vzdělávacího procesu) nahlédl vícekrát také při doučování žáků z různých typů škol.
„- Žák nesprávně interpretuje jeden nebo více termínů použitých v zadání úlohy.“
Komentář: Zde mohou být problémy s některými matematickými pojmy, které se shodují
s pojmy běžného života, ale jejich význam často bývá posunutý.

Poznámka 8
Velmi rychle na to jako učitel narazím u tématu množinové logiky a výroků s kvantifikátory. Typicky u výrazu
nebo.

„- Žák není schopen spojit oddělené informace a vztahy do jednoho komplexnějšího celku.“
Komentář: Jako možný základ problému se mi jeví (již zmiňovaná) nízká zkušenost s řešením
slovních úloh.
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3.2 Proces řešení slovní úlohy (podle Polyi)
Osobně mě velice zaujal pohled na problematiku řešitelských strategií, který jsem nalezl
v (Polya, 2016). Oslovuje mě zde zaměření na metody, které mají rozvíjet a kultivovat
žákovskou schopnost řešit slovní úlohy.
Proto v této podkapitole uvádím poznatky z (Polya, 2016), které vnímám jako inspirativní pro
mou vlastní pedagogickou praxi.
Polya (2016) akcentuje matematickou výuku především jako rozvoj schopnosti řešit široké
spektrum matematických úloh pomocí vhodného převodu ze složitější úlohy na jednodušší.
Učitel je zde představován jako moderátor, který učí žáka vnímat různé matematické poznatky
v souvislostech, typicky pomocí vhodných návodných otázek.
Tuto koncepci učitele matematiky jako moderátora procesu žákovského řešení Polya (2016,
str. 3) představuje již v úvodu knihy: ,,Žák by měl získat tolik zkušeností se samostatnou prací,
nakolik je to možné. Když je ponechán sám se svou úlohou, bez jakékoliv pomoci nebo
s nedostatečnou pomocí, může se stát, že nedosáhne žádného pokroku. Pokud mu ale učitel
pomáhá příliš, na žáka už nic nezbude. Učitel by měl pomáhat, ale ne příliš mnoho ani příliš
málo, aby žákovi zůstal rozumný podíl na práci.“
V rámci celé knihy potom dominuje pojetí, v němž skupiny těchto otázek vytvářejí jednotící
rámec pro řešení širokého spektra úloh. Jde tedy o zavedení vhodné heuristiky, jak svůj přístup
charakterizuje Polya (2016) níže uvedenou citací.
Pokud jde o pojem heuristika, na který se Polya (2016) bez vlastní definice odvolává, uvedu jej
zde citací z české wikipedie:
Heuristika (z řečtiny heuriskó, εύρίσκω – nalézt, objevit) znamená zkusmé řešení problémů,
pro něž neznáme algoritmus nebo přesnější metodu. Heuristické řešení je často jen přibližné,
založené na poučeném odhadu, intuici, zkušenosti nebo prostě na zdravém rozumu. První odhad
se může postupně zlepšovat, i když heuristika nikdy nezaručuje nejlepší řešení. Zato je
univerzálně použitelná, jednoduchá a rychlá.
(Wikipedia CS: Heuristika)
Nyní se vrátím k (Polya, 2016). Jak autor uvádí: Tato knížka je pokusem oživit heuristiku
v moderní, i když skromné formě. (Polya, 2016, str. 114)
Polya (2016) volí metodu, kdy se průběžně odkazuje na své ,,univerzální schéma pomocných
otázek“, který je coby příloha uveden na začátku Polya (2016, str. xx – xxi). Při tomto
odkazování k tomuto schématu autor obvykle používá stručného názvu ,,Seznam“.
Tento Seznam rozděluje řešení úlohy do 4 základních kroků (přičemž každý krok se realizuje
pomocí celé skupiny možných otázek). Tyto 4 základní kroky jsou:
1)
2)
3)
4)

POROZUMĚNÍ ÚLOZE
NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ
REALIZACE PLÁNU
POHLED ZPĚT

(Polya, 2016, str. xx – xxi, citace podle nadpisů příslušného seznamu)
Jako originální se mi jeví poslední krok Polyova pojetí řešitelského procesu – POHLED ZPĚT
(v podtitulu je charakterizován slovy ,,Přezkoumejte nalezené řešení.“) Podle tohoto kroku
úloha s nalezeným řešením ještě nekončí, naopak se otevírá široké pole pro další práci.
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Tento krok je dále konkretizován otázkami: ,,Umíte překontrolovat výsledek? Umíte
zkontrolovat důkaz? Umíte stejný výsledek získat jinak? Vidíte to na první pohled? Umíte použít
výsledek nebo metodu na vyřešení jiné úlohy?“ (Polya, 2016, str. xx – xxi)
Tento poslední krok tedy sděluje, že smysl matematické úlohy zdaleka nekončí jejím
vyřešením. Naopak se v takovém okamžiku otevírá pole pro další úvahy, které pomohou
hlouběji nahlédnout do matematických souvislostí, vybaví čtenáře pro řešení dalších úloh,
anebo umožní na základě příslušné úlohy vytvářet úlohy další.
K tomu Polya (2016, str. 66) uvádí: ,,1. Můžeme snadno vymýšlet nové úlohy, pokud jsme
obeznámeni se základními prostředky pozměňování úloh, jako jsou ZOBECŇOVÁNÍ,
SPECIALIZACE, ANALOGIE, ROZKLÁDÁNÍ a REKOMBINACE. Začneme od zadané úlohy,
odvodíme z ní jiné úlohy výše zmíněnými prostředky, z nových úloh opět odvodíme další, atd.
Tento proces je teoreticky neomezený, ale v praxi se zřídka dostaneme příliš daleko, protože
úlohy, které takto obdržíme, se stávají příliš obtížnými.“
Polyovy související úlohy chápu tak, že s hotovou úlohou si můžeme dále ,,hrát“ mnoha
způsoby, ale jen některé úlohy budou smysluplné pro další didaktické využití. Snad
nejvýstižnější pro Polyovo (2016, str. 67) pojetí tohoto kroku jsou následující věty: ,,Dobré
úlohy a houby určitých druhů mají něco společného – rostou ve shlucích. Když jsme našli jednu,
měli bychom se porozhlédnout kolem. Máme velkou šanci, že jsou docela blízko nějaké další.“
Systém nápověd, který Polya (2016) používá, budu opět ilustrovat na příkladu o bazénovém
přítoku ze strany 10 této práce. Vycházím zde ze samotných nápověd i způsobů, jakými je autor
využívá.

Otázky a odpovědi podle Polyova ,,Seznamu“ (v souladu s mým navrženým postupem)

POROZUMĚNÍ ÚLOZE
Otázka: ,,Co je zde neznámá?´´
Odpověď: ,,Doba plnění bazénu výkonnějším přívodem.“

Otázka: ,,Jaké jsou údaje?“
Odpověď: „Doba plnění bazénu při použití obou přívodů. Rozdíl v čase, který potřebuje
výkonnější přívod ve srovnání s pomalejším, pokud porovnám jejich schopnost naplnění
bazénu.“

Otázka: „Jaké jsou podmínky?“
Odpověď: „Hledaný čas naplnění bazénu výkonnějším přívodem musí být kladný. (Kladný
samozřejmě musí být i čas naplnění bazénu pomalejším přívodem, stejně jako čas naplnění
oběma přívody. V této poslední položce je zadání v souladu s podmínkami.)“
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NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ A REALIZACE PLÁNU
Otázka: „Znáte nějakou příbuznou/podobnou úlohu?“
Odpověď: „Znám úlohu s dvěma čísly, jejichž rozdíl znám. Znám úlohu s nepřímou úměrností.
Každá z nich vykazuje nějakou podobnost se zadanou úlohou.“

Úloha se dvěma čísly: Myslím si čísla A, B. Číslo A je o 5 větší než číslo B. Součet čísel A, B
je 6. Jaké číslo A si myslím?
Úloha s nepřímou úměrností: Jsou-li otevřeny dva stejně výkonné přívody, naplní bazén za
6 hodin. Za jak dlouho se naplní bazén jen jedním přívodem?

P1) Řešení úlohy se dvěma čísly: Čísla najdu pomocí rovnic. V zadání mám první informaci:
𝐴 = 𝐵 + 5.
Dále v něm mám také druhou informaci:
𝐴 + 𝐵 = 6.
Pokud dosadím vyjádření 𝐴 první rovnicí do druhé rovnice, dostanu jednu rovnici o jedné
1
neznámé 𝐵 + 5 + 𝐵 = 6, neboli 2𝐵 + 5 = 6, odkud 2𝐵 = 1 a výsledně 𝐵 = 2, z čehož
následně zjistím 𝐴 =

11
2

.

P2) Řešení úlohy s nepřímou úměrností: Jeden přívod plní bazén dvakrát pomaleji než dva
přívody. Proto bude naplňování trvat 12 hodin. (Odpovídá nepřímé úměrnosti.)

Otázka: „Můžete zavést nějaký pomocný prvek, abyste využití těchto úloh umožnili?“
Odpověď: „Pomocným prvkem bude převrácená hodnota doby, kterou jednotlivé přívody
potřebují k naplnění bazénu. Jinak řečeno, díl bazénu, který se příslušným přívodem naplní za
1 hodinu.“

Část řešení převzatá z P1): Označím A dobu, po kterou plní bazén pomalejší přívod. Dále
označím B dobu, po kterou plní bazén výkonnější přívod. Doba A bude o 5 hodin větší než
doba B. Mám tedy rovnici 𝐴 = 𝐵 + 5, která souvisí s řešenou úlohou – v tom smyslu, že by se
tak dala zapsat souvislost uvedená v zadání, konkrétně rozdíl v délce samostatného plnění
bazénu. Z kontextu úlohy však nemůže platit rovnice 𝐴 + 𝐵 = 6, protože ze zadání jsou zřejmé
dvě podmínky:
𝐴 > 11, 𝐵 > 6.

Část řešení převzatá z P2): Kdyby byly oba přívody stejně výkonné, trvalo by to každému z nich
12 hodin. Jestliže platí 𝐴 = 𝐵 + 5, může řešitele zcela intuitivně napadnout odhad 𝐴 = 14,5,
𝐵 = 9,5. Zda to platí opravdu, zjistím pomocí zkoušky.
(Tato zkouška již zřetelně souvisí se zavedeným pomocným prvkem.)
23

Provádím-li zkoušku, dostanu krátký řetězec úprav s číselnými výrazy
1

1

12

12

1 = 6 ∙ 14,5 + 6 ∙ 9,5 = 29 + 19 =

228+348
551

576

= 551.

To samozřejmě není pravda – získaný zlomek je větší než 1, což indikuje, že bazén by
v takovém případě již přetekl.

Kompletní řešení: Rovnice 𝐴 = 𝐵 + 5 obsahuje dvě neznámé, takže stále hledám jinou rovnici
1
1
6
6
pro tytéž dvě neznámé. Potřebuji přitom, aby platilo 1 = 6 ∙ 𝐴 + 6 ∙ 𝐵 = 𝐴 + 𝐵. Tuto podmínku
budu považovat za potřebnou druhou rovnici pro vyřešení soustavy o dvou neznámých.

Mám tedy již soustavu rovnic
𝐴 = 𝐵 + 5,
6

6

1 = 𝐴 + 𝐵.
Dosazením z první rovnice do druhé získávám jedinou rovnici
6

6

1 = 𝐵+5 + 𝐵.
Vhodnými úpravami získám kvadratickou rovnici
𝐵2 − 7𝐵 − 30 = 0,
která má dvě řešení
𝐵1 = −3,
𝐵2 = 10.
Jelikož musí platit 𝐵 > 6, uvažuji dále jen jedno řešení 𝐵 = 10, od něhož odvodím
𝐴 = 𝐵 + 5 = 10 + 5 = 15.
Výkonnější přívod by tedy naplnil bazén za 10 hodin, zatímco méně výkonnému přívodu by
naplnění bazénu trvalo 15 hodin.

POHLED ZPĚT
Otázka: „Umíte překontrolovat výsledek?“
Odpověď: „Ano, např. následujícím ověřením. Za uvedených 6 hodin ze zadání totiž výkonnější
přívod vykoná 60 % potřebné práce (potřebuje 10 hodin) a pomalejší přívod (potřebuje
15 hodin) vykoná 40 % potřebné práce, což odpovídá společnému splnění úkolu v této době.“
Nyní Polyův přístup ilustruji na jiném typu úlohy. Jelikož vyučuji matematiku na humanitní
škole, rozhodl jsem se zařadit do reflexe některou z úloh, kterou mohou moji žáci v budoucnosti
potkat při přijímací zkoušce na některou z humanitních vysokých škol. Vybral jsem následující
úlohu ze Scio testu Obecných studijních předpokladů (Scio, prosinec 2016, úloha 40.):
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„Ve třídě, v níž je právě 15 chlapců a právě 12 dívek, je celkem 17 praváků. Kolik nejvíce
chlapců leváků může být ve třídě?“
POROZUMĚNÍ ÚLOZE
Otázka: „Co je zde neznámá?“
Odpověď: „Nejvyšší možný počet chlapců leváků ve třídě.“

Otázka: „Jaké jsou údaje?“
Odpověď: „Počet chlapců a počet dívek ve třídě. Počet praváků ve třídě.“

Otázka: „Jaké jsou podmínky?“
Odpověď: „Každý žák je buď levák, nebo pravák (nikdy ne obojí zároveň), jiná možnost
neexistuje. Každý žák je buď chlapec, nebo dívka (nikdy ne obojí zároveň), jiná možnost
neexistuje.“

NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ A REALIZACE PLÁNU
Otázka: „Znáte nějakou příbuznou/podobnou úlohu?“
Odpověď: „Znám úlohy na Vennovy diagramy. (Ale možná jsou zbytečně obecné a složité.)
Umím spočítat velikost doplňku podmnožiny v množině, pokud znám velikost podmnožiny i
množiny. Umím spočítat velikost množiny, jestliže znám velikosti (disjunktních) podmnožin
z jejího úplného rozkladu.“
Úloha na velikost doplňku: Třída má 30 žáků. Z toho je 22 praváků. Kolik je ve třídě leváků?
Úloha na velikost množiny: Ve třídě je 18 dívek a 12 chlapců. Kolik žáků má třída?
P1) Řešení úlohy na velikost doplňku: Množina leváků ve třídě je doplněk množiny praváků
ve třídě. Odečtením velikostí množin (30 − 22 = 8) dostávám odpověď, že leváků ve třídě je
8.
P2) Řešení úlohy na velikost množiny: Dívky a chlapci tvoří rozklad množiny žáků na dvě
disjunktní podmnožiny. Sečtením velikostí množin (18 + 12 = 30) dostávám odpověď, že
žáků ve třídě je celkově 30.
Otázka: „Tady je úloha příbuzné té vaší, která již byla vyřešena. Můžete ji využít? (…) Uměli
byste zavést nějaký pomocný prvek, abyste takové využití umožnili?“
Odpověď: „Ano, pomocí jedné proměnné mohu obě úlohy vhodně propojit.“
Ve třídě, v níž je právě 15 chlapců a právě 12 dívek, je celkem 17 praváků. Kolik nejvíce chlapců
leváků může být ve třídě?
Modifikace úlohy na velikost množiny: Ve třídě je 15 chlapců a 12 dívek. Kolik žáků má třída?
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Modifikace úlohy na velikost doplňku: Ve třídě je X žáků, z toho 17 praváků. Kolik leváků je
ve třídě?
P3) Řešení modifikované úlohy na velikost množiny: Dívky a chlapci tvoří rozklad množiny
žáků na dvě disjunktní podmnožiny. Sečtením velikostí množin 15 + 12 = 27 dostávám
odpověď, že žáků ve třídě je celkově 27.
P4) Řešení modifikované úlohy na velikost doplňku: Množina leváků ve třídě je doplněk
množiny praváků ve třídě. Odečtením velikostí množin dostávám výraz pro počet leváků ve
třídě 𝑋 − 17.
Spojení obou úloh do jedné: Ve třídě, v níž je právě 15 chlapců a právě 12 dívek, je celkem
17 praváků. Kolik leváků je ve třídě?
P5) Řešení spojené úlohy: Sečtením velikostí množin 15 + 12 = 27 dostávám odpověď, že
žáků ve třídě je celkově 27. Je-li ve třídě 27 žáků, z toho 17 praváků, potom počet leváků ve
třídě je 27 − 17 = 10.
Původní úloha: Ve třídě, v níž je právě 15 chlapců a právě 12 dívek, je celkem 17 praváků. Kolik
nejvíce chlapců leváků může být ve třídě?
Řešení původní úlohy: Ukázali jsme, že ve třídě je 10 leváků. Mohou být všichni tito leváci
chlapci? Ano, mohou, jelikož 10 < 12. Potom může být ve třídě nejvíce 10 chlapců leváků.
POHLED ZPĚT
Otázka: „Umíte stejný výsledek získat jinak?“
Odpověď: „Ano, například následující úvahou: Pro žáka třídy mohou nastat čtyři situace: A) Je
to chlapec a pravák, B) Je to chlapec a levák, C) Je to dívka a pravačka, D) Je to dívka a levačka.
Kdy je maximální počet chlapců leváků (skupina B) ve třídě? Tehdy, když všechny dívky jsou
pravačky. Potom mám 12 dívek pravaček a zbývá ještě 5 chlapců praváků. Potom bude
10 chlapců leváků.“

3.2.1 Rozbor řešení slovní úlohy (podle Polyi)
Nyní ještě představím přístup, který ukazuje Polya (1981). Zde je v 6. kapitole s názvem
Widening the scope (str. 129 – 153) představen způsob, jak velké třídy různých zadání lze
přirozeně přeformulovat do jazyka rovnic. V podobném duchu rozeberu ukázkovou úlohu ze
strany 16. Cílem těchto úvah je ilustrovat, jak tento autor často spojuje různé třídy úloh do
jednotícího schématu.
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Nejprve tedy podúloha a), kterou pro přehlednost zopakuji:
a) sčítání:
32 6 8 5

9 6 8 9
----------4 4 6 9 8
V podúloze a) řeším soustavu následujících 4 rovnic se 4 neznámými (𝑥1 … 1. neznámá
(čtvereček) zprava, 𝑥2 … 2. neznámá (čtvereček) zprava, 𝑥3 … 3. neznámá (čtvereček) zprava,
𝑥4 … 4. neznámá (čtvereček) zprava) a 5 podmínkami.
Úmluva 1
Značka mod v následujícím zápisu odpovídá zbytku po celočíselném dělení a značka div odpovídá podílu po
celočíselném dělení.

Rovnice (odpovídající pravidlům pro sčítání pod sebe):
(5 + 𝑥1 + 9) mod 10 = 8,
(8 + 𝑥2 + 8) mod 10 = 9 − (5 + 𝑥1 + 9) div 10,
(6 + 𝑥3 + 6) mod 10 = 6 − (8 + 𝑥2 + 8) div 10,
(2 + 𝑥4 + 9) mod 10 = 4 − (6 + 𝑥3 + 6) div 10.

Podmínky, kladené na jednotlivé proměnné a jedna závěrečná podmínka, která odpovídá
kontrole v řádu desetitisíců:
𝑥1 ∈ {0, 1, 2, … , 9},
𝑥2 ∈ {0, 1, 2, … , 9},
𝑥3 ∈ {0, 1, 2, … , 9},
𝑥4 ∈ {0, 1, 2, … , 9},
3 = 4 − (2 + 𝑥4 + 9) div 10.
Toto rovnicové řešení je podstatně složitější než obecně známé školní řešení, které vyplývá
z dobře ovládnutého algoritmu pro písemné sčítání.
Nyní pro přehlednost zopakuji znění podúlohy b)
b) odčítání
3 2 9 0
–2 4
----------5 7 
V podúloze b) se mi zdá výhodnější převádět odčítání na sčítání. Podle mých pedagogických
zkušeností žáci v odčítání častěji chybují – i v případě algoritmického provedení. Po tomto
převodu dostávám nové zadání:
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b) sčítání
2   4
5 7 
--------------3 2 9 0
Poté řeším soustavu následujících 3 rovnic se 3 neznámými (𝑥1 … 1. neznámá (čtvereček)
zprava, 𝑥2 … 2. neznámá (čtvereček) zprava, 𝑥3 … 3. neznámá (čtvereček) zprava) a
4 podmínkami:

Rovnice (odpovídající pravidlům pro sčítání pod sebe):
(0 + 𝑥1 ) mod 10 = 4,
(7 + 𝑥2 ) mod 10 = 9 − (0 + 𝑥1 ) div 10,
(5 + 𝑥3 ) mod 10 = 2 − (7 + 𝑥2 ) div 10,

Podmínky, kladené na jednotlivé proměnné a jedna závěrečná podmínka, která odpovídá
kontrole v řádu desetitisíců:
𝑥1 ∈ {0, 1, 2, … , 9},
𝑥2 ∈ {0, 1, 2, … , 9},
𝑥3 ∈ {0, 1, 2, … , 9},
2 = 3 − (5 + 𝑥3 ) div 10.

3.3 Proces řešení matematických úloh (podle Vyšína)
Činností, kterou nazýváme řešením úlohy, je podle Vyšína (1972) cesta od výrokové formy f
k jiné výrokové formě g – se shodným oborem pravdivosti, přičemž do této výrokové formy
lze snáze dosazovat – tedy o příslušnosti konkrétní dosazené hodnoty do oboru pravdivosti lze
rozhodnout jednoduššími nástroji než u předchozí výrokové formy.
Např. nalezení kořenů kvadratického polynomu rozkladem umožní řešit maximálně dvě
lineární rovnice, zatímco počítání diskriminantu vyžaduje větší množství matematických
operací.
Přesněji řečeno, tvořím postupně (pomocí rovnicových úprav) posloupnost výrokových forem
𝑓 = 𝑓1 , 𝑓2 , 𝑓3 , … , 𝑓𝑛 = 𝑔 s obory pravdivosti
𝑃 = 𝑃1 ⊂ 𝑃2 ⊂ 𝑃3 ⊂ ⋯ ⊂ 𝑃𝑛 .
Ekvivalentní úprava je potom taková úprava, která nezmění obor pravdivosti výrokové formy,
tj. platí
𝑃𝑖 = 𝑃𝑖+1 ,

𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛 − 1}.

Tento sled úprav výrokové formy se nazývá analýzou čili rozborem matematické úlohy.
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Pro názornější vysvětlení Vyšínova přístupu nyní použiji následující příklad ze zdroje
(Maturita, jaro 2016, příklad 5). Za jeho výhodu považuji skutečnost, že v něm snadno
posoudím, zda sledovaná hodnota neznámé náleží do oboru pravdivosti.
(Tato výroková forma je zde uvedena přímo v zadání, navíc dosazením konkrétní hodnoty
neznámé x ihned ověřím, zda pro tuto hodnotu x výroková forma platí či nikoliv.)
Poznámka 9
Vyšín (1972) přístup ukazuje na jiné rovnici, která také vyžaduje sled ekvivalentních úprav s diskusí podmínek.
Tuto úlohu jsem vybral proto, abych přesvědčivěji ukázal použitelnost tohoto přístupu na úlohách, které mohu
potkat v českém školním prostředí – konkrétně v maturitním (tedy normotvorném) testu.

Příklad XII
Zadání
,,V oboru R řešte:
2𝑥2 −𝑥−3
−1
2𝑥2 −2

= 0. (2.5.1)

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.“

Řešení s komentářem (se značením a postupem převzatým z (Vyšín, 1972))
Základní množinou Ω (oborem řešení) je v této úloze množina reálných čísel R.
Podmnožina P („systém řešení“ – jak používá termín Vyšín) je zde množina všech čísel ze
základní množiny Ω = R, ležících v oboru pravdivosti výrokové formy f.
Výrokovou formou f je potom rovnost (2.5.1), kterou uvažuji jako vstupní výrokovou formu
𝑓 = 𝑓1 s neznámým oborem pravdivosti 𝑃 = 𝑃1 .
Již nyní mohu rozhodnout, že některá čísla v oboru pravdivosti 𝑃 = 𝑃1 zajisté nebudou – jde o
čísla, pro která není výroková forma definována.
V tomto případě vyjdu ze známého pravidla, že jmenovatel výrazu nesmí být roven nule, aby
měl výraz smysl. V tomto případě podmínku 2𝑥 2 − 2 ≠ 0 postupně upravím na její jednoduchý
tvar 𝑥 ≠ ±1.
V dalším provádím ekvivalentní úpravy příslušné rovnice (výrokové formy), kterými dostávám
další výrokové formy. Ekvivalentní úprava mění podobu výrokové formy, ale zachovává její
obor pravdivosti.
2𝑥2 −𝑥−3
2𝑥2 −2
−
2
2𝑥 −2
2𝑥2 −2

= 0.

Výroková forma 𝑓2 s totožným oborem pravdivosti jako předchozí, tedy platí 𝑃1 = 𝑃2 .
2𝑥2 −𝑥−3−2𝑥2 +2
2𝑥2 −2

= 0.

Výroková forma 𝑓3 s totožným oborem pravdivosti jako předchozí, tedy platí 𝑃2 = 𝑃3 .
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−𝑥−1
2𝑥2 −2

= 0.

Výroková forma 𝑓4 s totožným oborem pravdivosti jako předchozí, tedy platí 𝑃3 = 𝑃4 .
−(𝑥+1)
2(𝑥+1)(𝑥−1)

= 0.

Výroková forma 𝑓5 s totožným oborem pravdivosti jako předchozí, tedy platí 𝑃4 = 𝑃5 .
−1
2(𝑥−1)

= 0.

Výroková forma 𝑓6 s totožným oborem pravdivosti jako předchozí, tedy platí 𝑃5 = 𝑃6 .
−1 = 0 a zároveň 2(𝑥 − 1) ≠ 0.
Výroková forma 𝑓7 = 𝑔 s totožným oborem pravdivosti jako předchozí, tedy platí 𝑃6 = 𝑃7 .
Na konci procesu úprav je výroková forma, pro kterou je ihned zřejmé, že nemá řešení (má
prázdný obor pravdivosti). Daná rovnice tedy nemá žádné reálné řešení, resp. množina reálných
řešení je prázdná.

3.4 Reflexe sledovaných dovedností v mezinárodních průzkumech
Tématem práce s daty v matematice se zabývají dva významné výzkumy, do nichž se Česká
republika od 90. let zapojuje. Jsou to průzkumy PISA a TIMSS. Nyní tyto průzkumy stručně
představuji.

3.4.1 Výzkum PISA
(Podle zdrojů OECD, PISA, 2015; ČŠI, PISA, 2017; WIKIPEDIA, CS, PISA; WIKIPEDIA,
EN, PISA.)
PISA je mezinárodní průzkum znalostí studentů, který vznikl v roce 1997, poprvé byl proveden
v roce 2000 a od té doby probíhá v tříletých intervalech. Česká republika se do něj pokaždé
zapojila. Zkratka PISA znamená Programme for International Student Assessment (Program
pro mezinárodní posouzení studentů).
Koordinátorem programu PISA je OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
Organisation for Economic Co-operation and Development), cílem programu je zlepšení
vzdělávací politiky a výsledků dosažených ve vzdělávání.
Výzkum je zaměřen na úrovně gramotností patnáctiletých žáků, což ve většině zúčastněných
zemí odpovídá poslednímu ročníku povinného vzdělávání. Přesnější vymezení výzkumu je
„…mezi 15 lety a 3 měsíci a 16 lety a 2 měsíci na začátku testovací periody“.
Účelem výzkumu je zmapovat gramotnost žáků ve třech oblastech: Čtení (Reading),
Matematika (Mathematics) a Věda (Science). Hlavní zaměření programu PISA se střídá, podle
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jednotlivých let následovně: 2000 - Čtení, 2003 - Matematika, 2006 - Věda, 2009 - Čtení, 2012
- Matematika, 2015 - Věda.

V Tabulce 1 uvádím žebříčkové umístění České republiky v jednotlivých letech průzkumu.
Rok šetření

Matematika

Věda

Čtení

2000
19.
12.
20.
2003
13.
9.
24.
2006
16.
15.
26.
2009
27.
25.
34.
2012
24.
22.
26.
2015
28.
29.
30.
Tabulka 1: Umístění České republiky ve výzkumech PISA

Počet
zúčastněných
(měřených)
školních
systémů
41
40
57 (Čtení 56)
74
65
72

Poznámka 10
V roce 2003 probíhal navíc výzkum v kategorii „Řešení úloh“ (Problem solving), kde Česká republika obsadila
15. místo.

(Podle Wikipedia EN: Pisa a Wikipedia EN: Pisa 2000 - 2012)
V Tabulce 1 je shrnut pokles především v oblasti Věda, ale také Matematika, naopak pokles
v oblasti Čtení se mi jeví jako méně výrazný.

Pro úplnější srovnání výsledků českých žáků ještě v Tabulce 2 uvádím počet získaných bodů.
Rok šetření
Matematika
Věda
Čtení
2000
498
511
492
2003
516
523
489
2006
510
513
483
2009
493
500
478
2012
499
508
493
2015
492
493
487
Tabulka 2: Vývoj počtu bodů pro Českou republiku v průzkumech PISA
Poznámka 11
V roce 2003 probíhal navíc výzkum v kategorii „Řešení úloh“ (Problem solving), kde Česká republika získala
516 bodů.

(Podle Wikipedia EN: Pisa a Wikipedia EN: Pisa 2000 - 2012)

Při porovnání získaných bodů vidím opět pokles ve Vědě a Matematice. Tento náhled nyní
kvantifikuji Spearmanovým koeficientem pořadové korelace (letopočty i body uspořádám
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sestupně). Pro Matematiku získávám koeficient 𝜌𝑀 = 0,5429, pro Vědu koeficient 𝜌𝑠 =
0,7714 a pro Čtení koeficient 𝜌𝑅 = 0,1429. To nasvědčuje poklesu výkonnosti zejména ve
Vědě, značně také v Matematice. Naopak se zde jeví slabá souvislost (s náznakem mírného
poklesu) ve Čtení.

3.4.2 Výzkum TIMSS
(Podle zdrojů WIKIPEDIA, EN, TIMSS; ČŠI, TIMSS, 2017.)
TIMSS je mezinárodní výzkum, který probíhá již od roku 1995 ve čtyřletých intervalech. Navíc
navazuje na starší výzkum FIMS z roku 1964 a navazující výzkum FISS z let 1970 – 1971,
které byly dále opakovány mezi roky 1980 a 1988. Jde o sérii mezinárodních hodnocení
matematických a fyzikálních znalostí studentů celého světa. V každém ze sledovaných
vzdělávacích systémů bylo hodnoceno minimálně 4 500 – 5 000 studentů.
Zkratka TIMSS znamená Trends in International Mathematics and Science Study (Studie
trendů v mezinárodní matematice a vědě).
Výzkum měří úroveň znalostí a dovedností žáků ve 4. a 8. ročníku základní školy. (Při úvodním
konání roku 1995 byl jeho záběr širší než uvedené dva ročníky, naopak při druhém konání roku
1999 byl jeho záběr zúžen jen na 4. ročníky.) Na mezinárodní úrovni je koordinován organizací
IEA (Mezinárodní asociace pro vyhodnocování vzdělávacího pokroku, International
Association for the Evaluation of Educational Achievement), v České republice je realizátorem
projektu Česká školní inspekce.
Kromě úrovně žákovských znalostí mapuje tento průzkum i další vlivy – např. postoje rodičů a
vliv domácího prostředí. To umožňuje zjistit např. údaje o selektivitě vzdělávání.
Ve výzkumu TIMSS odpovídá počet bodů 500 průměrné pozorované úrovni.
V Tabulce 3 uvádím výsledky České republiky v Kategorii Úroveň matematiky – pro 4. a
8. ročníky.
Body pro 4. ročník
Body pro 8. ročník
2015
528
2011
536
2007
515
539
2003
1999
520
1995
567
564
Tabulka 3: Získané body (Česká republika, Matematika) v šetření TIMSS v jednotlivých letech
(Podle zdrojů TIMSS Highlights 1991; Highlights of results 1995; Mathematics and Science
Achievement, 1999; TIMSS 2003 Tables; TIMSS 2003 II; TIMSS 2007, TIMSS 2011/4;
TIMSS 2011/5; TIMSS and PIRLS I; TIMSS and PIRLS II.)
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4 Příprava a realizace experimentu
Ve svém výzkumu jsem hledal odpověď na tři ústřední otázky:
1) Jak souvisí zvolený přístup v řešení úlohy s šancí na její úspěšné dořešení?
2) Jak souvisí aktuální prospěch žáka se zvoleným přístupem v řešení matematické úlohy?
3) Je žákovské vnímání náročnosti úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji
měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Než jsem přistoupil k experimentální části své diplomové práce, musel jsem vyřešit otázku,
podle jakého klíče vyberu zkoumané úlohy.
Pro jaký ročník budu vybírat vhodné úlohy? Jakou nastavím obtížnost? Osvojení jakých
matematických metod budu přednostně zkoumat? Anebo budu zkoumat nějaký společný prvek
pro různá zadání?
Na následujících stránkách nastiňuji, podle jakých kritérií jsem vybral úlohy pro
samotný experiment.

4.1 Užší zaměření: matematická gramotnost, práce s daty
Již v úvodní kapitole jsem nastínil, proč se v práci zaměřuji na oblast matematické gramotnosti
a práce s daty. Nyní ilustruji význam výše uvedených témat citací přímo z důležitých školských
dokumentů.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2016, str. 30) pro vzdělávací
obor Matematika a její aplikace uvádí: ,,Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v
základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci
s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a
dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady
pro další úspěšné studium.“
Podle (Příručka, 2010, str. 22) je matematická gramotnost definována slovy:
,,Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika
ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho
životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.“
Podle (Metodický portál RVP, heslo: Matematická gramotnost, 2011) lze matematickou
gramotnost rozdělit do 3 složek:
1) „Situace a kontexty, do nichž jsou zasazeny problémy, které mají žáci řešit a aplikovat
tak získané vědomosti a dovednosti,
2) Kompetence, které se uplatňují při řešení problémů,
3) Matematický obsah, tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické
podstaty problémů.“
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Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2016, str. 30) vymezuje čtyři
tematické okruhy matematiky:
1) „Číslo a početní operace / Číslo a proměnná (1. stupeň / 2. stupeň);
2) Závislosti, vztahy a práce s daty;
3) Geometrie v rovině a v prostoru;
4) Nestandardní aplikační úlohy a problémy.“
Ve své diplomové práci se (z hlediska posledního uvedeného vymezení) více zaměřuji na druhý
tematický okruh, který se ovšem prolíná s prvním i čtvrtým, v některých případech
is
třetím tematickým okruhem. Matematicky gramotný žák by měl podle mého názoru umět v
rozmanitých aplikačních úlohách vhodně volit strategie z nejrůznějších oblastí matematiky.
Zároveň považuji za vhodné uvážit, že mnoho žáků potká v pozdějším pracovním životě
matematiku v její školské podobě spíše okrajově, daleko důležitější pro ně bude zvládnutí
protomatematických dovedností, které jsou, např. podle Hejného a Kuřiny (2009) tím
nejpodstatnějším.
Hejný a Kuřina (2009, str. 189) uvádějí: ,,V našem pojetí vyučování nám nejde o matematiku
pro všechny, ale o matematiku pro každého. V matematice pro všechny půjde vždy o těžko
splnitelný, závazně stanovený okruh matematických požadavků, který ve školní praxi často vede
k formalismu. Skutečností přitom zůstává, že většinu matematických poznatků, které škola učí,
stejně převážná část populace nepoužije a budujeme fikci, když tvrdíme, že jsou pro
matematické vzdělání nezbytné.“
Za protomatematické dovednosti Hejný a Kuřina (2009, str. 188 - 189) považují tyto: „Umění
abstrahovat, umění sestrojovat, umění počítat, umění vidět, umění dokazovat.“
Ještě považuji za vhodné uvést, jak (RVP ZV, 2016) popisuje tematický okruh Závislosti, vztahy
a práce s daty:
,,V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a
závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že
změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a
závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují
a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k
pochopení pojmu funkce.“ (str. 30)

4.2 Struktura experimentu
Experiment jsem rozdělil do dvou částí – části pro ZŠ a části pro SŠ. Tomu odpovídá členění
celé čtvrté kapitoly. Během následné realizace se ukázalo, že v části pro ZŠ mám vhodnější
podmínky pro sběr dat na nižším stupni víceletých gymnázií. Tato skutečnost tedy určila
podobu výsledného výzkumného vzorku.
Pro obě části experimentu jsem úlohy převzal ze sbírek úloh.
Pro část orientovanou na nižší stupeň víceletých gymnázií jsem použil 3 úlohy ze sbírky
(Odvárko – Kadleček P/7, 2012) a 1 úlohu ze sbírky (Odvárko – Kadleček P/6, 2011).
Pro část orientovanou na střední školy jsem použil 4 úlohy ze sbírky (Vocelka, 2008).
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Při výběru úloh jsem přihlížel zejména k tomu, aby žáci v těchto úlohách potřebovali osvědčit
schopnost vybírat metody z různých oblastí matematického učiva. Jinak řečeno,
upřednostňoval jsem úlohy, které nelze zařadit do kategorie „typových úloh“. Mohl bych též
hovořit o „repertoáru“ získaných matematických dovedností (během let předchozí školní
docházky) a schopnosti z tohoto „repertoáru“ vhodně vybrat postupy, které povedou k řešení
příslušné úlohy.
I s ohledem na aplikace matematiky v moderní společnosti jsem vybíral úlohy, kde je významná
role informační gramotnosti. Tedy takové úlohy, že jejich součástí je schopnost dobře číst
v tabulkách, diagramech, schématech, vyhlášeních apod.
V úlohách, které jsem vybral, je nejvýrazněji zastoupeno téma počítání s procenty, protože je
pro mě cenné z hlediska výuky na mé škole a mezipředmětových přesahů, které se týkají i
odborných předmětů – povinné součásti maturitní zkoušky.
V Tabulce 4 je shrnuto, na jaké otázky jsem získával odpovědi v jednotlivých experimentálních
úlohách:
Úloha

Ke kterým otázkám směřuje provedené
zkoumání
Z1
Otázky 1, 3
Z2
Otázky 2, 3
Z3
Otázka 3
Z4
Otázky 1, 2, 3
S1
Otázky 1, 3
S2
Otázky 2, 3
S3
Otázky 2, 3
S4
Otázky 1, 3
Tabulka 4: Tři ústřední otázky a jejich prozkoumání v experimentální části
Otázka 1: Jak souvisí zvolený přístup v řešení úlohy s šancí na její úspěšné dořešení?
Otázka 2: Jak souvisí aktuální prospěch žáka se zvoleným přístupem v řešení matematické
úlohy?
Otázka 3: Je žákovské vnímání náročnosti úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud
ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?

4.3 Experiment pro nižší stupeň víceletých gymnázií
4.3.1 Výzkumný vzorek pro nižší stupeň víceletých gymnázií
Data pro tuto část experimentu jsem sbíral ve dvou osmiletých a jednom šestiletém gymnáziu.
Data jsem sbíral vždy v ročnících odpovídajících 8. nebo 9. ročníku ZŠ. Výzkumu se zúčastnil
následující vzorek žáků:
1) Kvarta Křesťanského gymnázia Hostivař (19 žáků),
2) Tercie Gymnázia Nad Alejí (22 žáků),
3) První ročník šestiletého Gymnázia Čakovice (30 žáků).
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Křesťanské gymnázium Hostivař
Křesťanské gymnázium Hostivař je osmileté gymnázium se statusem školské právnické osoby.
Jeho zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Školní vzdělávací program má motivační název
Škola jako cesta – ne cíl. Charakteristika ŠVP podle školních webových stránek zní:
Hlavním cílem a posláním školy obecně je poskytovat vzdělávání. Vzděláváním rozumíme
pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku 21. století. Tato pomoc se týká tří oblastí:
1. budování osobnosti, tj. samostatného, tvořivého, radostného a zodpovědného člověka
se zdravou sebedůvěrou, který ví, kdo je, co chce a kam kráčí, a který staví na
křesťanských základech (vztah k Bohu a k druhému člověku)
2. schopnosti být aktivním členem společnosti, tj. vyznat se ve společnosti a aktivně
vytvářet společenství
3. schopnosti se ve společnosti specificky nebo profesně uplatnit
(Křesťanské gymnázium Hostivař, ŠVP pro NG, str. 6)

Gymnázium Nad Alejí
Gymnázium Nad Alejí je osmileté gymnázium, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Na
gymnáziu se učí podle Školního vzdělávacího programu Alejí ke vzdělání. Ve škole probíhá
paralelně osmiletý i čtyřletý studijní program.
Zdrojem informací mi byly stránky (Gymnázium Nad Alejí, Informace o škole).
Dále cituji charakterizaci ŠVP:
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 nabízí všeobecné čtyřleté a osmileté studium s rozšířenou
výukou angličtiny a s přípravou na mezinárodně platné cambridgeské zkoušky. Prioritou školy
je příprava studentů k dalšímu studiu na vysoké škole, a proto škola usiluje o vytváření
pozitivního vztahu ke vzdělávání a celoživotnímu učení. Na celé škole vládne přátelské klima,
které podporuje dobré vztahy mezi učiteli a žáky.
Na gymnázium již tradičně přicházejí kvalitní studenti s vysokými nároky na kvalitu
vyučovacího procesu. Studenti absolvují vyvážený všeobecný učební program, ve vyšších
ročnících (od sexty v osmiletém studiu a od 3.ročníku ve čtyřletém studiu) se profilují výběrem
z nabídky více než padesáti volitelných a nepovinných předmětů.
(Gymnázium Nad Alejí, ŠVP, str. 9)
Gymnázium Čakovice
Gymnázium Čakovice je gymnázium, které provozuje šestiletý a čtyřletý studijní program.
Zřizovatelem gymnázia je Hlavní město Praha. Výuka zde probíhá podle školního vzdělávacího
programu Dveře ke vzdělání otevřené.
Zdrojem informací mi byly stránky (Gymnázium Čakovice, O Gymnáziu Čakovice). Dále cituji
charakterizaci ŠVP:
ŠVP je zpracován podle RVP ZV pro nižší stupeň gymnázia a podle RVP G pro vyšší stupeň
gymnázia. ŠVP vyhovuje všem požadavkům RVP.
Naším cílem je připravit studenty jazykově i odborně tak, aby získali vědomosti a dovednosti nutné
k dalšímu studiu na vysoké škole, resp. na vyšší odborné škole. Vzděláváme a vychováváme je tak,
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aby byli schopni úspěšně a čestně zvládat různé životní situace. Usilujeme o to, aby školu opouštěly
osobnosti všestranně rozvinuté, motivované k celoživotnímu učení, tvořivému myšlení, logickému
uvažování a řešení problémů.

(Gymnázium Čakovice, ŠVP pro Gym. Čak., str. 8)

4.3.2 Zadané úlohy pro nižší stupeň víceletých gymnázií
Vybral jsem čtyři úlohy, které označuji Z1 – Z4, jejich znění nyní uvádím. (Přesnou strukturu
testů a instrukce k nim lze nahlédnout v přílohách práce.)

4.3.2.1 Úloha Z1 (1. úloha pro nižší stupeň víceletých gymnázií)
První úloha, kterou jsem do svého průzkumu vybral, se týká procent a převodů jednotek.
Procenta mají bohaté aplikace v řadě oblastí matematiky, stejně jako v jiných oborech i běžném
životě. Proto považuji porozumění procentům za jednu z nejdůležitějších dovedností, které by
si žáci měli ze školy odnést.
Jsem přesvědčen, že uchopení pojmu procento je velmi důležitou součástí matematiky právě
pro četné aplikace.
Zdroj úlohy
Jde o převzatou úlohu ze zdroje (Odvárko – Kadleček P/7, 2012, str. 111, úl. 13).
Znění úlohy
„Národní park Šumava
Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991. Jeho rozloha je 690 𝑘𝑚2 , podíl lesů je 81 %.
Z celkové rozlohy 690 𝑘𝑚2 tvoří přírodně nejcennější I. zóny 13 % a území s omezením vstupu
z důvodu ochrany přírody 16 %.
a)
b)
c)
d)

Kolik čtverečných kilometrů tvoří v Národním parku Šumava lesy?
Kolik čtverečných kilometrů zaujímají I. zóny?
Kolik čtverečných kilometrů tvoří území s omezením vstupu?
Převeď získané výsledky z a) až c) na hektary.“

4.3.2.2 Úloha Z2 (2. úloha pro nižší stupeň víceletých gymnázií)
Druhá úloha, kterou jsem do svého průzkumu vybral, se týká jednoduché finanční matematiky
a pojmu procento.
O významu procenta hovořím již výše, finanční matematika je téma, které provází většinu
populace po celý život, navíc se v nějaké podobě objevuje v rámci mnoha vysokoškolských
oborů.
Zdroj úlohy
Jde o převzatou úlohu ze zdroje (Odvárko – Kadleček P/7, 2012, str. 111, úl. 16).
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Znění úlohy
,,Daň z přidané hodnoty
Firma Omega prodává počítač Xerius SX s DPH za 28 980 Kč, firma Delta uvádí u stejného
počítače cenu 24 500 Kč bez DPH. DPH tvoří 20 % z ceny bez daně.
a) Kolik korun stojí počítač s DPH u firmy Delta?
b) U které firmy je finančně výhodnější počítač koupit?

4.3.2.3 Úloha Z3 (3. úloha pro nižší stupeň víceletých gymnázií)
Třetí úloha, kterou jsem do svého průzkumu vybral, je aplikací znalostí o objemu kvádru. Jsou
v ní mezipředmětové (mezioborové) souvislosti, mimo jiné žáky učí porozumět významnému
pojmu z oblasti meteorologie.
Zdroj úlohy
Jde o úlohu, kterou jsem převzal ze zdroje (Odvárko – Kadleček P/6, 2011, str. 192, úl. 9).

Znění úlohy
David, nebo déšť?
Zaslechnete-li ve zprávách, že napršelo 5 milimetrů vody, znamená to, že na rovné ploše, do
které se voda nevsákne a ze které neodteče, by byla po takovém dešti vrstva vody vysoká 5 mm.
Když David zalévá, spotřebuje na záhon dlouhý 20 m a široký 2,4 m všechnu vodu z plné
nádržky. Nádržka má vnitřní rozměry 0,8 m, 0,7 m a 0,4 m.
Vypočítej, kdo dá záhonům víc vody; déšť, při kterém naprší 5 mm vody, nebo David. Kolik litrů
je rozdíl?

4.3.2.4 Úloha Z4 (4. úloha pro nižší stupeň víceletých gymnázií)
Čtvrtá úloha, kterou jsem do svého výzkumu vybral, je zaměřena na problematiku zlomků.
Testuje však také správné porozumění zadání, v němž se objevuje také výroková logika.
Zdroj úlohy
Jde o převzatou úlohu ze zdroje (Odvárko – Kadleček P/7, 2012, str. 27, úl. 14).

Znění úlohy
„Kontrolorova zpráva
3. července
1
10

cestujících ………….. bez jízdenky
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2
3

cestujících …………… síťová jízdenka

zbývající cestující …………… platná jízdenka na jednu jízdu
a) Zapiš zlomkem, jaká část kontrolovaných cestujících měla platnou jízdenku na jednu
jízdu.
b) Urči, jaká část kontrolovaných cestujících cestovala se síťovou jízdenkou nebo
s platnou jízdenkou na jednu jízdu.“

4.3.3 Sběr dat pro nižší stupeň víceletých gymnázií
Sběr dat probíhal formou dvou testů, kde každý test obsahoval dvojici úloh. Úlohy Z1 a Z2 byly
zadány společně v rámci jednoho testu, úlohy Z3 a Z4 byly zadány společně v rámci druhého
testu.
Časová dotace na řešení jednoho testu byla 20 minut, k používání testu byly povoleny
kalkulačky, nebyly povoleny tabulky.
Zadávání testů, stejně jako dohled a výběr, prováděl vždy vyučující příslušné třídy. U zadávání
a sběru testů jsem tedy osobně nebyl přítomen.
Žáci byli informováni o stanoveném čase a povolených pomůckách, zároveň měli pokyny
přímo v zadání.

4.3.4
Rozbory úloh a očekávané výstupy pro nižší stupeň
víceletých gymnázií
Úmluva 2
Kdykoliv budu v experimentální části práce uvádět očekávané postupy, nebudu v samotném výpočtu uvádět
jednotky. Před postupem, případně skupinou podobných postupů, vždy provedu úmluvu, které jednotky mám na
mysli.

4.3.4.1 Rozbor úlohy Z1 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy Z1 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.

Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: Národní park Šumava, rok, rozloha, kilometry
čtvereční, rozloha, procenta, ochrana přírody.

Vztahy
Do vztahů patří procentuální podíl jednotlivých zón parku na celkové rozloze a souvislost mezi
kilometrem čtverečním a hektarem.
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Požadavek úlohy
Požadavkem úlohy je nalezení rozlohy jednotlivých území v Národním parku Šumava. A také
převod nalezených rozloh na hektary.

Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy jednotlivě pro příslušné strategie.

Tuto úlohu jsem vnímal jako snadnou v tom smyslu, že očekávám správné řešení u většiny
žáků. Po správném uchopení zadání se nabízí z mého pohledu celkem přirozené dosazení do
vzorce, k jeho zdárnému dotažení může žákům pomoci i kalkulačka.
Nižší úspěšnost jsem očekával u závěrečného převodu na hektary – hned ze dvou důvodů:
1) ne každý žák si definici hektaru pamatuje,
2) i žák, který definici hektaru zná, může mít potíže s převodem různých plošných jednotek.
K tomuto vnímání obou možných důvodů problémů při řešení mne vedou zkušenosti z praxe.
Proto pro účely dalšího zkoumání jsem rozdělil podúlohy a), b), c) a d) na dvě skupiny. Zatímco
podúlohy a), b), c) se týkají výlučně pojmu procento, podúloha d) se týká pojmu hektar. Proto
jsem předpokládal, že v podúlohách a), b), c) bude většina žáků používat analogického postupu
pro každou z nich.

Očekávané strategie v úloze Z1 (a, b, c)
Pro řešení podúloh a), b) a c) jsem očekával dvě význačné (typické a časté) strategie:
Strategie Z1-I (Násobení podílem): Její podstatou je násobení celkové rozlohy Šumavského
parku příslušným podílem, který odpovídá zadanému procentu pro příslušnou zónu parku.
Strategie Z1-II (S využitím trojčlenky): Její podstatou je použití trojčlenky.

Řešitelská strategie Z1-I (Násobení podílem; Postup navržený autorem práce)
Zdrojem tohoto řešení je moje vlastní úvaha nad úlohou.
Úmluva 3
V následujících zápisech výpočtu počítám rozlohu vždy v km2. Procenta potom vyjadřuji jako bezrozměrné
zlomky.

a) Rozlohu lesů (označím ji l km2 ) vypočítám jako 81 % z celkové rozlohy, která je
690 km2 . Hodnotu l tedy počítám:
81

𝑙 = 690 ∙ 100,
𝑙 = 558,9.
Lesy tvoří (po zaokrouhlení) 559 km2 .
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b) Rozlohu I. zón (označím ji z km2 ) počítám podobným způsobem, využívám údaj o 13 %
a celkovou rozlohu parku, hodnotu z poté vypočítám:
13

𝑧 = 690 ∙ 100,
𝑧 = 89,7.
První zóny tvoří (po zaokrouhlení) 90 km2 .
c) I v případě území s omezením vstupu (označím je o km2 ) postupuji analogicky,
s údajem o 16 % a celkovou rozlohou parku – následuje analogický výpočet hodnoty o:
16

𝑜 = 690 ∙ 100,
𝑜 = 110,4.
Území s omezením vstupu tvoří (po zaokrouhlení) 110 km2 .

Operátor úlohy pro strategii Z1-I
Zavedení neznámých (pro jednotlivé části národního parku), převod procent na zlomek,
násobení přirozeného čísla zlomkem (násobení celkové rozlohy příslušným podílem).

Řešitelská strategie Z1-II (Ryze trojčlenkou; Postup navržený autorem práce)
Zdrojem tohoto řešení je moje vlastní úvaha nad úlohou.
Do této strategie jsem zařadil každý postup, v němž žák u podúloh a), b), c) použil trojčlenku.
Obvykle to vypadalo přibližně takto:
Podúloha a)
690 km2 … … … . .100 %,
𝑥 km2 … … … … … .81 %,
----------------------------------------𝑥
690

81

= 100,

𝑥=

690 81
∙
1 100

= 558,9 .

Podúloha b)
690 km2 … … … . .100 %,
𝑥 km2 … … … … … .16 %,
----------------------------------------𝑥
690

16

= 100,

𝑥=

690 16
∙
1 100

= 110,4 .

41

Podúloha c)
690km2 … … … . .100 %,
𝑥 km2 … … … … … .13 %,
----------------------------------------𝑥
690

13

= 100,

𝑥=

690 13
∙
1 100

= 89,7 .

Operátor úlohy pro strategii Z1-II
Stanovení základu (100 %) shodného s celkem, sestavení trojčlenky pro příslušnou neznámou,
získání rovnice z trojčlenky, rovnicové úpravy vedoucí k nalezení neznámé.

K podúloze d) jsem stanovil jednu základní strategii.
Z1d: Převod na hektary (Podle autora práce)
Tato strategie vychází z mé úvahy nad úlohou. K té mě vedla otázka: „Jak můžeme odvodit
vzorec pro převod z km2 na hektary?“ Za prvé, podle mého soudu není mnoho žáků, kteří by
ihned znali vztah pro tento převod. Za druhé, schopnost odvozování vnímám jako jednu
z protomatematických dovedností, jak jsem tento pojem představil na straně 38. Za třetí, takto
uvedená otázka odpovídá důrazu na návodné otázky, jak jej ukazuje Polya (2016).
Poznámka 12
Nad rámec Úmluvy 1 v následujícím postupu jednotky uvádím, protože je to pro představení mé myšlenky
důležité.

Při převodu z km2 na ha platí tyto vztahy:
1 ha = (100 m) ∙ (100 m),
1 ha = (0,1 km) ∙ (0,1 km),
1 ha = 0,01 km2 ,
1 km2 = 100 ha.
Po této úvaze mohu převádět výsledky na hektary velmi snadno.

Rozlohu lesů 559 km2 vynásobím číslem 100 a získám 55 900 ha.
Rozlohu prvních zón 90 km2 vynásobím číslem 100 a získám 9 000 ha.
Rozlohu území s omezení vstupu 110 km2 vynásobím číslem 100 a získám 11 000 ha.
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Operátor převodu z kilometrů čtverečných na hektary
Sestavení rovnice vhodné pro převod, převod délkových jednotek, roznásobení závorek, úprava
rovnice, násobení číslem 100.

Očekávaný výstup 1
Úvodní očekávaný výstup souvisí s mojí 1. otázkou: Jak souvisí zvolený přístup v řešení úlohy
s šancí na její úspěšné dořešení?
Zaměření tohoto výstupu na podúlohu d) vychází z následujícího náhledu. Právě podúloha d)
je podle mých očekávání obtížnější nežli předchozí podúlohy a), b), c). Jak již bylo řečeno výše,
zatímco v podúlohách a), b), c) lze očekávat, že je všichni žáci budou řešit stejným způsobem,
naopak v podúloze d) se objevuje problém s převodem z kilometrů čtverečních na hektary, čímž
se tato podúloha od předchozích odlišuje.
Na základě zkušeností ze své pedagogické praxe jsem přesvědčen, že dnešní žáci nemají příliš
dobře upevněn pojem hektar (případně také ar). Z tohoto pohledu považuji za přínosné tuto
problematiku sledovat ve svém výzkumu.
Formulace očekávaného výstupu: Uživatelé strategie Z1-II (pro podúlohy a), b), c)) budou
méně úspěšní v podúloze d) oproti uživatelům různých modifikací strategie Z1-I.
Zdůvodnění: Moje zkušenost se žáky je taková, že trojčlenka je vysoce užívaná zejména
slabšími žáky, kteří obecně vykazují vyšší nejistotu v porozumění slovním úlohám i jiným
náročnějším úlohám. Trojčlenka je v jejich pojetí jakýmsi univerzálním schématem řešení.
Naopak žáci zdatnější užívají trojčlenku výrazně méně často, řešení řady úloh zredukují na
rychlejší výpočet, kde se bez klasické trojčlenky obejdou. Rozdíl mezi přístupem ze strategie
Z1-I a Z1-II podle mého soudu dobře zastupuje tuto pozorovanou odlišnost. Úspěšnost
v podúloze d) – který je v již nastíněném smyslu velmi specifický – potom takovou zběhlost
může dobře indikovat.
Způsob ověření: Pokud úspěšnost uživatelů strategie Z1-I bude aspoň 1,5krát vyšší než
úspěšnost uživatelů strategie Z1-II, budu očekávání považovat za potvrzené. V opačném
případě budu očekávání považovat za zamítnuté. (Hodnotu 1,5krát jsem zvolil proto, že se mi
jeví jako dostačující k odstínění možné náhody.)
Aplikace heuristického přístupu podle Polyi
Závěrem rozboru úlohy Z1 ještě uvádím, jakým způsobem lze aplikovat heuristický přístup
podle Polya (2016), zejména s využitím návodných otázek.
Pro podúlohy a), b), c) nepovažuji Polyovu metodu pomocných otázek za příliš přínosnou,
neboť strukturace této úlohy není složitá. Příhodnější k využití polyovského přístupu se mi jeví
pro podúlohu d), kterou jsem již výše vytyčil jako potenciálně obtížnější.
Mohu tedy uvažovat žáka, který již získal rozlohy z podúloh a), b), c) a přemýšlí, jak v rámci
podúlohy d) převést získané údaje z kilometrů čtverečných na hektary. Sebe potom mohu
uvažovat v roli učitele, který mu – s využitím uvažovaného přístupu – pomůže zvládnout úlohu
převodu z kilometrů čtverečných na hektary.
Z této úvahy mohu vyloučit žáka, který automaticky ví, že kilometr čtverečný odpovídá
stonásobku hektaru. Dále potom žáka, který ani neví, že hektar odpovídá čtverci o velikosti
43

100 metrů krát 100 metrů. Soustředím se na případ žáka, který příslušnou informaci (hektar
odpovídá čtverci 100 metrů krát 100 metrů) zná a potřebuje uvažovaný převod správně odvodit.
Bez újmy na obecnosti se budu zabývat jen převodem pro případ a), tj. 559 km2 rozlohy lesů.
Cituji podle stránek xx – xxi zdroje (Polya, 2016). Uvažovaný rozhovor mezi učitelem a žákem
je vyznačen kurzívou, přímé citace Polyových otázek ze „Seznamu“ jsou navíc značeny
uvozovkami.

„POROZUMĚNÍ ÚLOZE“
Otázka: „Co je zde neznámá?“
Odpověď: Počet hektarů, které odpovídají 559 km2.

Otázka: „Jaké jsou údaje?“
Odpověď: Rozloha lesů 559 km2. Informace, že hektar odpovídá čtverci 100 metrů x 100 metrů.

„NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ“
„Znáte nějakou příbuznou/podobnou úlohu?“
Znám úlohu o převodu z km2 na m2. Pamatuji si, že 1 km2 = 1 000 000 m2 , jelikož 1km2 =
(1 000 m)2 = (1 000 m) ∙ (1 000 m) = 1 000 000 m2 .

Poznámka 13
Předpokládám, že žáci obvykle vědí, že při převodu z km2 na m2 se využívá „násobení milionem“, resp. „připsání
šesti nul“. Mám ovšem obavy, že často budou umět takový postup zdůvodnit. Řešením potíží se zdůvodněním by
mohlo být alternativní rozvažování v následujícím sledu otázek a odpovědí.

„NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ“ (S posloupností návodných otázek.)
Otázka: Jak postupuješ, pokud převádíš z kilometrů na metry?
Odpověď: Při převodu z kilometrů na metry připisuji tři nuly. // Při převodu z kilometrů na
metry násobím tisícem.
Otázka: Jak postupuješ, pokud převádíš z kilometrů čtverečných na metry čtverečné?
Odpověď: Při tomto převodu připisuji šest nul. // Při převodu z kilometrů na metry násobím
milionem.
Otázka: Proč zrovna šest nul? // Proč zrovna milionem?
Případná doplňující otázka: Jak souvisí zdvojení počtu nul s tou dvojkou značící čtverečné
jednotky?
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Poznámka 14
Úseky Polyova přístupu s názvem REALIZACE PLÁNU a POHLED ZPĚT považuji z hlediska mých úvah za již
nadbytečné, proto se jimi v této práci nezabývám.

4.3.4.2 Rozbor úlohy Z2 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy Z2 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.

Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: firma Omega, počítač Xerius SX, DPH, Kč,
firma Delta, stejný počítač, cena, procento, daň.

Vztahy
Do vztahů patří procentuální sazba DPH a metodika výpočtu ceny s DPH, která je v zadání
připomenuta.

Požadavek úlohy
Požadavkem úlohy je výpočet ceny počítače u firmy Delta po započtení DPH. A následné
porovnání s cenou u firmy Omega.

Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy po uvedení příslušné strategie.

V této úloze jsem si v rámci očekávání dovedl představit pouze jednu úspěšnou strategii.

Očekávaná strategie v úloze Z2
Strategie Z2-I (Násobení zlomkem vyjadřujícím daňové navýšení): Podstatou této je násobení
ceny bez DPH zlomkem vyjadřujícím navýšení ceny o 20 %, započteme-li DPH.
Úmluva 4
U představeného postupu jsou jednotkou ceny Kč.
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Řešitelská strategie Z2-I (Násobení zlomkem vyjadřujícím daňové navýšení; Podle autora
práce)
a) U firmy Delta jsem cenu počítače navýšil o 20 % DPH. Tomu odpovídá rovnice
(jednotkou jsou Kč, v rovnici ji neuvádím):
𝑥 = 24 500 ∙
𝑥 = 29 400.

100+20
100

,

b) Získanou cenu u firmy Delta z předchozí otázky mohu porovnat s uvedenou cenou
u firmy Omega – nyní již jsou obě ceny s DPH. Výhodnější, tj. levnější, je nabídka
Omega.
Operátor úlohy pro strategii Z2-I
Sestavení vhodného zlomku (vyjadřujícího princip DPH), sestavení vhodné rovnice, vyřešení
této rovnice, porovnání dvou čísel.

Následující očekávaný výstup souvisí s možnou doplňující otázkou: Lze nějak souhrnně
charakterizovat přístupy, které jsou spojeny s vyšším rizikem numerické chyby?

Poznámka 15
Tuto otázku jsem nakonec do výzkumu jako celku nezahrnul, přesto považuji za vhodné testování Očekávaného
výstupu 2 v práci ponechat.

Očekávaný výstup 2
Nejčastější chybou v podúloze a) bude chybně zvolené násobení, kde místo násobení číslem
1,2 dojde k násobení číslem 1,25. Výsledek 30 625 Kč potom je v jistém smyslu diagnostický.
Kdykoliv bude právě takto chybně zvoleno násobení (za předpokladu absence další chyby),
povede žákovský postup k tomuto výsledku.
Zdůvodnění: Obrat ,,bez DPH“ žáky povede k intuitivní představě, že se má DPH odečítat.
Tedy, že cena bez (20 %) DPH bude 80 % ceny s DPH.
Způsob posouzení: Pokud bude chybný výsledek 30 625,- Kč nejčastější a jeho četnost bude
vyšší než součet četnosti druhého a třetího nejčastějšího chybného výsledku, potom pokládám
očekávání za potvrzené. Ve všech ostatních případech pokládám očekávání za vyvrácené.

Aplikace heuristického přístupu podle Polyi
Závěrem rozboru úlohy Z2 ještě uvádím, jakým způsobem lze aplikovat heuristický přístup
podle Polya (2016), zejména s využitím návodných otázek.
U této úlohy se zaměřím na otázku, jak dopomoci žákovi k tomu, aby správným způsobem
vypočetl navýšení ceny počítače firmy Delta při započtení DPH. Znovu se zaměřím jen na
využití úseků POROZUMĚNÍ ÚLOZE a NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ, zbytek
(REALIZACE PLÁNU a POHLED ZPĚT) považuji za jasný.
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Opět cituji podle stránek xx – xxi zdroje (Polya, 2016). Uvažovaný rozhovor mezi učitelem a
žákem je vyznačen kurzívou, přímé citace Polyových otázek ze „Seznamu“ jsou navíc značeny
uvozovkami.

„POROZUMĚNÍ ÚLOZE“
Otázka: „Co je zde neznámá?“
Odpověď: Cena firmy Delta po započtení DPH.

Otázka: „Jaké jsou údaje?“
Odpověď: Cena firmy Delta před započtením DPH. Výše DPH. Metodika výpočtu ceny s DPH,
která je obsažena v poslední oznamovací větě zadání.

„NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ“
Otázka: „Tady je úloha příbuzná té vaší, která již byla vyřešena. Můžete ji využít?“ (Lze se
odkázat na úlohu Z1 a), b), c) z téhož testu.)
Odpověď: Ano, ale potřeboval bych vědět, jakým počtem procent mám výchozí cenu násobit.
Otázka: „Uměli byste zavést nějaký pomocný prvek, abyste takové využití umožnili?“
Odpověď: Ano, z metodiky výpočtu ceny s DPH dokážu sestavit zlomek, kterým vynásobím cenu
bez DPH.

4.3.4.3 Rozbor úlohy Z3 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy Z3 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.

Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: zprávy, napršené milimetry vody, rovná plocha,
déšť, vrstva, záhon, délka, šířka, nádržka, litry.

Vztahy
Do vztahů patří souvislost objemu s jednotlivými rozměry.
Požadavek úlohy
Požadavkem úlohy je porovnání množství vody, kterou použil David, a množství vody, kterou
přinesl déšť – včetně následného vypočítání rozdílu v litrech.

Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy jednotlivě pro příslušné strategie.
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Nyní uvádím dvě strategie, které jsem v rámci rozboru úlohy sám vymyslel. Poté zdůrazňuji
jejich ústřední rozdíl, což mi umožní nasbíraná žákovská řešení vhodně rozčlenit.
Očekávané strategie v úloze Z3
Strategie Z3-I (Neuvažující souvislost s podúlohou b)): Podstatou této strategie je úvaha, jakou
vrstvu vody na záhonu by vytvořila voda přelitá z nádržky. Tato pomyslná vrstva je poté
porovnána s dešťovým spadem. Pro dopočítání rozdílu v litrech je nezbytné se vrátit k výpočtu
pomyslného kvádru vzniklého dešťovým spadem.
Strategie Z3-II (Uvažující souvislost s podúlohou b)): Podstatou této strategie je výpočet
objemu kvádru odpovídajícího nádržce a objemu kvádru odpovídajícího dešťovému spadu.
Výsledné objemy lze snadno porovnat a jejich rozdíl získat odečtením.
Nejprve uvádím strategii, která mne napadla jako první. (Přestože v kontextu celé úlohy se mi
brzy vyjevila jako zbytečně složitá.)
Řešitelská strategie Z3-I (Neuvažující souvislost s podúlohou b); Podle autora práce)
Nejprve potřebuji vypočítat objem nádržky (označen 𝑉n ). Počítám tedy podle vzorce pro objem
kvádru.
Úmluva 5
Jednotkou pro jednotlivé hrany je m, jednotkou pro objem je m3.

𝑉n = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐,
𝑉n = 0,8 ∙ 0,7 ∙ 0,4,
𝑉n = 0,224.
Nyní tatáž voda vytvoří na záhonu pomyslný vodní kvádr o stejném objemu. S dosazením údajů
ze zadání a předchozího výpočtu přecházím k takové rovnici pro objem kvádru, v níž vystupuje
výška. Zatímco v předchozím výpočtu objemu jsem bez rozlišení použil tři hrany, ve výpočtu
výšky využiji znalost dvou rozměrů podstavy uvažovaného kvádru.

Úmluva 6
Jednotky neuvádím, držím se (analogicky jako v předchozí úloze) základních jednotek m a m3, navíc pro obsah
podstavy používám jednotku m2 .

𝑉n = 𝑆p ∙ 𝑣.
0,224 = 20 ∙ 2,4 ∙ 𝑣,
0,224 = 48 ∙ 𝑣,
𝑣 = 0,004 6̅.
Výsledek je vcelku přirozené převést na vhodnější jednotku:
𝑣 = 0,004 ̅6 m = 4, 6̅ cm.
Vidím tedy, že při Davidově zalévání je vrstva vody na záhonu nižší. Více vody dá tedy
záhonům déšť.
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Nyní ještě potřebuji spočítat rozdíl v litrech. Spočítám tedy objem 𝑉d pomyslného vodního
kvádru vzniklého dešťovým spadem (jednotky neuvádím, držím se opět základních jednotek m
a m3):
𝑉d = 20 ∙ 2,4 ∙ 0,005,
𝑉d = 0,24 m3 .
Zbývá už jen spočítat rozdíl mezi oběma variantami a převést jej na litry.
𝑅 = 𝑉d − 𝑉n ,
𝑅 = 0,24 − 0,224,
𝑅 = 0,016.
Získaný výsledek převedu z 𝑚3 na litry:

𝑅 = 0,016 m3 = 16 l.

Při dešti dopadne na záhon o 16 litrů více, než kolik se nachází v Davidově nádržce.
Nyní opět doplňuji, jaké podoby nabývá operátor úlohy pro tuto strategii.
Operátor úlohy pro strategii Z3-I
Vzorec pro objem kvádru, dosazení číselných hodnot (délek hran) do vzorce, výpočet objemu,
sestavení jedné rovnice o jedné neznámé, opětovná aplikace vzorce pro objem kvádru,
porovnání dvou čísel, výpočet rozdílu, převod jednotek.
Poznámka 16
Tuto strategii lze dále rozdělit podle toho, zda řešitel provádí převod m3 na l v samém závěru úlohy, anebo dříve.

Jako druhou uvádím strategii, která se mi po zkušenosti s využitím předchozí strategie jeví jako
přímočařejší, což ještě rozvádím v porovnání obou řešitelských strategií níže.

Řešitelská strategie Z3-II (Uvažující souvislost s podúlohou b); Podle autora práce)
Tato strategie lépe odpovídá souvislosti podúlohy a) s podúlohou b) a umožňuje tak podstatně
rychlejší vyřešení podúlohy b) – pouhým dosazením mezivýsledků z podúlohy a).
Jaké množství vody se rozlije po záhonu, pokud na něj naprší 5 mm dešťové vody? Tento údaj
vypočítám podle vzorce pro objem kvádru.
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Úmluva 7
Jednotky jsou použity v souladu se zavedením z předchozí strany.

𝑉d = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐,
𝑉d = 20 ∙ 2,4 ∙ 0,005,
𝑉d = 0,24.
Výsledek je vcelku přirozené převést na vhodnější jednotku:
𝑉d = 0,24 m3 = 240 l.
Množství vody v nádržce vypočítám analogicky:
𝑉n = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐,
𝑉n = 0,8 ∙ 0,7 ∙ 0,4,
𝑉n = 0,224.
Opět provedu závěrečnou úpravu na vhodnější jednotku:
𝑉n = 0,224 m3 = 224 l.
Rozdíl v litrech počítám stejně jako výše
𝑅 = 𝑉d − 𝑉n ,
𝑅 = 0,24 − 0,224 = 0,016.

Nyní provedu převod na vhodnější jednotku:
𝑅 = 0,016 m3 = 16 l.

Při dešti dopadne na záhon o 16 litrů více, než kolik se nachází v Davidově nádržce. (Více vody
dá déšť, konkrétně o 16 litrů.)

Nyní opět doplňuji, jaké podoby nabývá operátor úlohy pro tuto strategii.
Operátor úlohy pro strategii Z3-II
Vzorec pro objem kvádru, dosazení číselných hodnot (délek hran) do vzorce, výpočet objemu,
převod jednotek, opětovné použití všech uvedených operátorů, převod jednotek, porovnání
dvou čísel.
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Porovnání obou řešitelských strategií
Řešitelská strategie Z3-II se mi jeví jako efektivnější – stejných výsledků dosahuje bez
nadbytečného získávání výsledku o výšce hladiny při zalévání z nádržky. Klíčovým bodem pro
rozčlenění strategií je právě výskyt tohoto mezikroku.
Poznámka 17
Jinak řečeno, rozlišoval jsem, zda se vyskytovala nebo nevyskytovala úvaha orientovaná myšlenkou ,,Jaké výšky
hladiny na záhonu by David dosáhl, kdyby jej zaléval z nádržky.“, která v rozboru vedla k výsledku o
4, 6̅ centimetrech.)

Očekávaný výstup 3
Tento očekávaný výstup vychází z 1. otázky: Jak souvisí zvolený přístup v řešení úlohy s šancí
na její úspěšné dořešení?
Znění očekávaného výstupu 3: Žáci, kteří zvolí strategii Z3-I, častěji nedosáhnou správného
výsledku v podotázce 3a) i v podotázce 3b).
Zdůvodnění: Větší počet mezivýpočtů zvyšuje pravděpodobnost numerické chyby během
výpočtu. Také se může stát, že po zjištění, že nalezený (mezi)výsledek dává odpověď jen na
jednu ze dvou otázek, povede ke ztrátě žákovské ambice najít odpověď na druhou otázku.
Způsob ověření: Pokud procentuální počet neúspěšných řešení bude při strategii Z3-I aspoň
1,5x větší než v součtu všech ostatních strategií, potom považuji očekávaný výstup za
potvrzený. Očekávané výstupy budu testovat pro každou podotázku zvlášť.

4.3.4.4 Rozbor úlohy Z4 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy Z4 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.
Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: kontrolor, zpráva, jízdenka, síťová jízdenka,
platná jízdenka na jednu jízdu, cestující, zlomek.

Vztahy
Do vztahů patří skutečnost, že uvedené zlomky cestujících tvoří dohromady celek.

Požadavek úlohy
Nalezení zlomků odpovídajících podílu cestujících, kteří splňují sledovanou vlastnost.

Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy jednotlivě pro příslušné strategie.
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Znění úlohy
„Kontrolorova zpráva
3. července
1
10
2
3

cestujících ………….. bez jízdenky

cestujících …………… síťová jízdenka

zbývající cestující …………… platná jízdenka na jednu jízdu
a) Zapiš zlomkem, jaká část kontrolovaných cestujících měla platnou jízdenku na jednu
jízdu.
b) Urči, jaká část kontrolovaných cestujících cestovala se síťovou jízdenkou nebo
s platnou jízdenkou na jednu jízdu.“
Očekávaná strategie v úloze Z4a-I
Strategie Z4a-I: Podstatou této strategie je využití zlomků ze zadání a nalezení rozdílu mezi
číslem 1 a součtem známých zlomků. Tuto jedinou uvažovanou řešitelskou strategii uvádím ve
třech modifikacích, jak může výpočet probíhat.

Modifikace řešitelské strategie Z4a-I
Strategie Z4a-IA (Použití rovnice a neznámé; Podle autora práce)
Hledám neznámý zlomek, který odpovídá počtu zbývajících cestujících. Na základě informací
ze zadání sestavím odpovídající rovnici (neznámý zlomek je reprezentován neznámou x):
1
2
+3+
10

𝑥 = 1.

Odtud získám:
7

𝑥 = 30.
Operátor úlohy pro modifikaci Z4a-IA
Rovnice s jednou neznámou a zlomky.

Strategie Z4a-IB (Vyjádření známé části cestujících; Podle autora práce)
Vyjádřím zlomek, který odpovídá počtu cestujících zařazených do některé z prvních dvou
skupin.
1
2
+3
10

23

= 30.

Vypočítám doplněk do celku (tedy rozdíl mezi součtem zlomků a hodnotou 1):
23

7

1 − 30 = 30.
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Operátor úlohy pro modifikaci Z4a-IB
Sčítání a odčítání zlomků.

Strategie Z4a-IC (Zkrácení postupu ze strategie Z4a-I; Podle autora práce)
Rovnou řeším rovnici:
1

2

𝑥 = 1 − (10 + 3),
7

𝑥 = 30.
Operátor úlohy pro modifikaci Z4a-IC
Sčítání a odčítání zlomků.

Nyní uvádím řešitelské strategie pro otázku b).
V tomto případě uvažuji nejprve řešitelskou strategii Z4b-I, kterou lze zjednodušeně nazvat
„přímou“ – sečteme oba zlomky, které odpovídají sledované podúloze b).
Dále poté uvažuji řešitelskou strategii Z4b-II, kterou lze zjednodušeně nazvat „nepřímou“ –
vezmu si jediný zlomek, který sledované podúloze b) neodpovídá a vůči němu spočtu doplněk.

Očekávané strategie v úloze Z4a-I
Strategie Z4b-I: Podstatou této strategie je sečtení nalezených zlomků.
Strategie Z4b-II: Podstatou této strategie je nalezení doplňku do celku.

Strategie Z4b-I (Sečtení nalezených zlomků; Podle autora práce)
Sečtu nalezené zlomky pro síťovou jízdenku a platnou jízdenku na jednu jízdu:
2
7
+ 30
3

20

7

27

9

= 30 + 30 = 30 = 10.

Operátor úlohy pro strategii Z4b-I
Výběr vhodných zlomků, sčítání zlomků.

Strategie Z4b-II (Nalezení doplňku do celku; Podle autora práce)
Od celku stačí odečíst část cestujících, která je bez jízdenky:
1

9

1 − 10 = 10.
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Operátor úlohy pro strategii Z4b-II
Výběr vhodných zlomků, odčítání zlomků.

4.3.5 Výsledky experimentu pro nižší stupeň víceletých gymnázií
4.3.5.1 Výsledky v úloze Z1
Při analýze žákovských řešení jsem se setkal se třemi různými modifikacemi strategie Z1-I.
Označuji je písmeny A, B, C a stručně uvádím ještě předtím, než se dostanu k testování
očekávaného výstupu.
Modifikace Z1-IA (Násobení zlomkem zastupujícím procenta; Zdůraznění početního
jádra výše uvedeného autorského postupu)
Tato modifikace odpovídá mému návrhu, nicméně pro účely dalšího rozlišení ještě jednou
vytknu její podstatu.
Modifikaci odpovídajícímu mému vstupnímu návrhu řešení je charakteristická úpravou, kterou
uvádím výše, proto sem zařadím všechny postupy, kdy žák natřikrát násobí zlomkem.
81

𝑙 = 690 ∙ 100 = 558,9,
13

𝑧 = 690 ∙ 100 = 89,7 ,
16

𝑜 = 690 ∙ 100 = 110,4.
(Zde vlastně jen opakuji stručné jádro zápisu, který jsem uvedl v předchozím představení
strategie.)
Modifikace Z1-IB (Vyjádření jednoho procenta předchází dalším úvahám; Podle
žákovských řešení)
Tato modifikace vychází z objeveného charakteristického rysu výpočtu, kdy si žák vyjádřil
nejprve velikost 1 % z celé rozlohy NP Šumava a poté provedl výpočty konkrétních podílů.
Opět počítám rozlohy v km2 , přičemž opět značím l … rozloha lesů (v km2), z … rozloha I. zón
(v km2), o … rozloha území s omezením vstupu (v km2).
1 % z 690 počítám:
690
100

= 6,9 ,

𝑙 = 6,9 ∙ 81 = 558,9,
𝑧 = 6,9 ∙ 13 = 89,7 ,
𝑜 = 6,9 ∙ 16 = 110,4.
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Modifikace Z1-IC (Opakované nalezení jednoho procenta trojčlenkou a jeho další využití;
Podle žákovských řešení)
V této modifikaci žák před dalším výpočtem vyjádří 1 % pomocí přímé úměrnosti a činí tak
opakovaně (to se jeví jako neefektivní, a tak bude zajímavé sledovat, nakolik si tento postup
dovedou žáci zjednodušit v průběhu výpočtů):
690 km2 ………. 100 %
x km2

………. 1 %

--------------------------------𝑥
690

1

= 100,
690

𝑥 = 100,
𝑥 = 6,9.
V dalším potom postupuje žák stejně jako v předchozí modifikaci.
Tabulky k Očekávanému výstupu 1
Výskyt očekávaných řešitelských strategií měl následující úhrnnou podobu (Tabulka 5):
Strategie
Četnost
Podíl
Strategie Z1-I
46
64,8 %
Strategie Z1-II
8
11,3 %
Alternativní postup
4
5,6 %
Neřešeno
13
18,3 %
Tabulka 5: Strategie (bez modifikací) a četnost jejich využití (71 žáků)

Nyní uvádím úspěšnost pro jednotlivé strategie v podúloze d) v Tabulce 6:
Strategie
Správně
Chybně
Úspěšnost
Strategie Z1-I
21
25
45,7 %
Strategie Z1-II
0
8
0%
Tabulka 6: Porovnání souvislosti hlavních strategií se zvoleným postupem řešení podúlohy d)
(71 žáků)

Vyhodnocení Očekávaného výstupu 1
Úspěšnost uživatelů strategie Z1-I v převodu na hektary je 45,7 %, zatímco úspěšnost uživatelů
strategie Z1-II je 0 %. Proto považuji Očekávaný výstup 1 za potvrzený.
Dále tuto úlohu využiji k hledání odpovědi na 3. otázku: Je žákovské vnímání náročnosti úlohy
vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Označím pro soubor řešitelů Z1 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně všechny podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu Z1 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
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Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,249 6. Oba jevy tedy jsou kladně
korelovány. Nyní otestuji hypotézu nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 71) Studentovo rozdělení
o 69 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 2,141 1. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 3,58 % (tedy méně než 5 %), proto zamítám hypotézu nulovosti korelačního
koeficientu.

4.3.5.2 Výsledky v úloze Z2
Nejprve uvádím v Tabulce 7, k jakému výsledku žáci ve svých řešitelských postupech
nejčastěji dospěli.
Výsledek
Absolutní četnost
29 400,- Kč (správný)
59
30 625,- Kč
7
24 990,- Kč
1
30 296,- Kč
1
28 400,- Kč
1
29 000,- Kč
1
4 900,- Kč
1
Tabulka 7: Četnosti výsledků podúlohy Z2a) (71 žáků)

Procentuální četnost
83,1 %
11,9 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %

Vyhodnocení očekávaného výstupu 2
K vyhodnocení tohoto očekávaného výstupu využívám informací shrnutých v Tabulce 7.
Chybný výsledek 30 625,- Kč je nejčastější a vyskytuje se sedmkrát. Pro porovnání mohu
vybrat libovolné dva z ostatních chybných výsledků, vždy dostanu součet 2. Proto považuji
Očekávaný výstup 2 za potvrzený.

Úlohu Z2 jsem dále využil k hledání odpovědi na 3. otázku: Je žákovské vnímání náročnosti
úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?

Označím pro Z2 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně všechny podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu Z2 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)

Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,054 7. Nyní otestuji hypotézu
nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 71) Studentovo rozdělení
o 69 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 0,455 0. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 65,05 % (tedy výrazně více než 5 %), proto nezamítám hypotézu nulovosti
korelačního koeficientu.
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Nyní získávám odpověď na 2. otázku: Jak souvisí aktuální prospěch žáka se zvoleným
přístupem v řešení matematické úlohy?
56 žáků ve výzkumu svoji známku z vysvědčení uvedlo, 15 žáků ve výzkumu svoji známku
neuvedlo.

Situaci shrnuji v Tabulce 8.
Známka na vysvědčení
Počet
Podíl
Známka 1
20
35,7 %
Známka 2
33
58,9 %
Známka 3
3
5,4 %
Tabulka 8: Známky na vysvědčení podle četnosti (56 žáků uvedlo, zbylých 15 žáků neuvedlo)

Souvislost známek a nalezeného početního výsledku zachycuji v Tabulce 9.
Známka
vysvědčení

na Četnost
výsledku Četnost
výsledku
29 400,Kč 30 625,Kč
(správného)
(nejčastějšího
chybného)
Známka 1
17 (85 %)
2 (10 %)
Známka 2
29 (87,9 %)
3 (9,1 %)
Známka 3
2 (66,7 %)
0 (0 %)
Tabulka 9: Souvislost známek a výsledku

Četnost
výsledků

jiných

1 (5 %)
1 (3 %)
1 (33,3 %)

Z tabulky lze usuzovat na vyšší výskyt neúspěchu u žáků se známkou 3, ale opět jsem v tomto
soudu omezen užším vzorkem.

4.3.5.3 Výsledky v úloze Z3
Nyní uvádím očekávaný výstup spojený s otázkou: Jak souvisí aktuální prospěch žáka se
zvoleným přístupem v řešení matematické úlohy?
V následujících Tabulkách 10, 11 a 12 shrnuji údaje potřebné pro vyhodnocení Očekávaného
výstupu 3.

Otázka
Správně
Chybně
Úspěšnost
3a) Kdo dá více 46
25
64,8 %
vody?
3b) O kolik litrů?
34
37
47,9 %
Tabulka 10: Počet správných odpovědí na jednotlivé podotázky v úloze Z3 (71 žáků)

Otázka
Správně
Chybně
Kdo dá více vody
5
3
O kolik litrů
3
5
Tabulka 11: Souhrnná tabulka pro žáky volící strategii Z3-I (8 žáků)
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Úspěšnost
62,5 %
37,5 %

Otázka
Správně
Chybně
Úspěšnost
Kdo dá více vody
41
22
65,1 %
O kolik litrů
31
32
49,2 %
Tabulka 12: Souhrnná tabulka pro žáky, kteří se vyhnuli strategii Z3-I (63 žáků)
Nejprve uvádím získaný výsledek pro první podotázku: Podíl neúspěšných řešení pro Z3-I je
37,5 %. Podíl neúspěšných řešení pro ostatní postupy je 34,9 %. Očekávání zde považuji za
vyvrácené, jelikož podíl neúspěšných řešení byl v obou případech takřka totožný.
Nyní uvádím výsledek pro druhou podotázku: Podíl neúspěšných řešení pro Z3-I je 62,5 %.
Podíl neúspěšných řešení pro ostatní postupy je 50,8 %. Očekávání zde považuji za vyvrácené,
jelikož podíl neúspěšných řešení se pro jednotlivé případy nelišil dostatečně.
Dále úlohu Z3 využívám k hledání odpovědi na 3. otázku: Je žákovské vnímání náročnosti
úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Označím pro Z3 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně všechny podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu Z3 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,332 6. Nyní otestuji hypotézu
nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 71) Studentovo rozdělení
o 69 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 2,929 1. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 0,46 % (tedy výrazně méně než 5 %), proto zamítám hypotézu nulovosti
korelačního koeficientu.

4.3.5.4 Výsledky v úloze Z4
Během analýzy žákovských řešení jsem narazil na následující strategii, kterou jsem předtím
neuvažoval.

Strategie Z4-II
V řešení úlohy je použit kruhový diagram. Taková strategie se objevila čtyřikrát, z toho dvakrát
byla aplikována jen na podúlohu a), dvakrát pro obě podúlohy. V jednom případě vedla ke
špatné odpovědi pro obě podúlohy, v ostatních případech byla použita úspěšně, tj. pomohla
k dosažení správného výsledku pro obě podúlohy.

Výzkumné využití výskytu této strategie
Podrobnější pohled na řešení těchto 4 žáků může naznačit odpověď na 2. otázku: Jak souvisí
aktuální prospěch žáka se zvoleným přístupem v řešení matematické úlohy? Sleduji totiž, zda
se tito žáci nějak odlišují od souboru všech žáků, kteří úlohu řešili, tedy zda se nějakým
způsobem odlišuje jejich aktuální prospěch od celkového souboru.
Všichni žáci uvedli jako poslední známku na vysvědčení dvojku, což do kontextu celého
výzkumu uvádím Tabulkou 13.
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Číslo žáka
1

Žákova škola

Uváděná
známka
2

Průměr
(*)
1,13

školy Celkový průměr
všech žáků (*)
1,70

Křesťanské
gymnázium
2
Křesťanské
2
1,13
1,70
gymnázium
3
Gymnázium
2
1,95
1,70
Čakovice
4
Gymnázium
2
1,95
1,70
Čakovice
Tabulka 13: Porovnání prospěchu – žáci užívající strategie Z4-II (zapojení kruhového
diagramu) a všichni žáci (příslušné školy; celého výzkumu)
(*) V průměru nejsou zohledněni žáci, kteří svůj prospěch neuvedli.
Zde se tedy ukazuje, že žáci vykazují slabší prospěch. To by mohlo naznačovat, že použití
kruhového diagramu je častější u žáků se slabším prospěchem. Zároveň je však vzorek příliš
malý, abych mohl dělat silnější závěry.
V rámci Křesťanského gymnázia Hostivař šlo o jediné dva žáky, kteří uvedli ve výzkumu
dvojku na vysvědčení. Dalších 14 žáků uvedlo jedničku a 3 žáci se nevyjádřili.
Úlohu Z4 využívám také k hledání odpovědi na 3. otázku: Je žákovské vnímání náročnosti
úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Označím pro Z4 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně obě podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu Z4 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,4767. Nyní otestuji hypotézu
nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 71) Studentovo rozdělení
o 69 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 4,504 9. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 0,002 6 % (tedy výrazně méně než 5 %), proto zamítám hypotézu nulovosti
korelačního koeficientu.
Dále jsem směroval svůj výzkum k Otázce 1: Jak souvisí zvolený postup v řešení úlohy s šancí
na její úspěšné dořešení? Četnost zvoleného postupu ilustruji Tabulkou 14.

Strategie
Počet
Z4a-I
6
Z4a-II
44
Z4a-III
4
Jiná
16
Tabulka 14: Řešitelské strategie pro úlohu 4a), 70 řešitelů
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Podíl
8,6 %
62,9 %
5,7 %
22,9 %

Úspěšnost při jednotlivých postupech ilustruji Tabulkou 15.
Strategie

Počet
úspěšných Počet neúspěšných
použití
použití
Z4a-I
6
0
Z4a-II
42
2
Z4a-III
4
0
Jiná
16
0
Tabulka 15: Úspěšnost řešitelských strategií pro úlohu 4a), 70 řešitelů

Úspěšnost
100 %
95,5 %
100 %
100 %

Při vyhodnocování Tabulky 16 jsem narazil na následující problém – jak relevantní jsou
procentní podíly úspěšných a neúspěšných postupů v rámci strategií, které měly jen malý
vzorek? Vycházím z předpokladu, že posuzovaná úspěšnost v rámci každé strategie má
alternativní rozdělení 𝐴𝑙𝑡(𝑝) = 𝐵𝑖(1, 𝑝) s neznámým parametrem p, které příslušným
výzkumem aproximujeme. Proto jsem sestavil pro úspěšnost každé strategie konfidenční
intervalový odhad s pravděpodobností 95 %.
Při konstrukci těchto intervalových odhadů vycházím z (INTERVALOVÉ ODHADY, 2018,
str. 44 - 45). Analogicky postupuji u dalších intervalových postupů, které v této práci používám.
Poznámka 18
Pro parametr p platí
𝑝(1−𝑝)
𝑝(1−𝑝)
𝑋̅ − 𝑢1−𝛼 √
≤ 𝑝 ≤ 𝑋̅ + 𝑢1−𝛼 √
.
2

𝑛

2

𝑛

Jelikož pro 95% konfidenční interval volím 𝛼 = 0,05, dostávám:
𝑝(1−𝑝)
𝑝(1−𝑝)
𝑋̅ − 𝑢0,975 √
≤ 𝑝 ≤ 𝑋̅ + 𝑢0,975 √
,
𝑛

𝑛

čili
𝑝(1−𝑝)
𝑝(1−𝑝)
𝑋̅ − 1,96√
≤ 𝑝 ≤ 𝑋̅ + 1,96√
.
𝑛

𝑛

Stejným způsobem odvozuji intervalové odhady i pro další tabulky v této práci.

Příslušné intervalové odhady úspěšnosti uvádím v Tabulce 16.
Strategie

Počet použití

Úspěšnost

Z4a-I
6
100 %
Z4a-II
44
95,4 %
Z4a-III
4
100 %
Jiná
16
100 %
Tabulka 16: Předcházející tabulka doplněná intervalovými odhady

Intervalový odhad
úspěšnosti
61 % - 100 %
84,8 % - 98,7 %
51 % - 100 %
80,6 % - 100 %

Úloha 4a) je natolik snadná, že neumožňuje zásadnější odpovědi na 1. otázku. Dvakrát se
objevuje neúspěšné použití strategie Z4a-II, která je však také výrazně nejčastější strategií.
V obou případech žák k nalezenému (pomocnému) zlomku neprovedl dopočítání do celku.
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Řešitelské strategie pro otázku b) ukazuji v Tabulce 17.
Strategie
Počet
Z4b-I
37
Z4b-II
9
Prolnutí obou předchozích
1
Jiná
22
Tabulka 17: Řešitelské strategie pro úlohu 4b), 69 řešitelů

Podíl
53,6 %
13 %
1,4 %
31,9 %

Poznámka 19
Dva řešitelé samotné řešení úlohy vůbec nezahájili.

Tabulka 18 je doplněním předchozí tabulky, kde uvádím i úspěšnost jednotlivých strategií.
Strategie

Počet
použití
33
9
obou 1

úspěšných Počet neúspěšných Úspěšnost
použití
4
89,2 %
0
100 %
0
100 %

Z4b-I
Z4b-II
Prolnutí
předchozích
Jiná
16
6
72,7 %
Tabulka 18: Úspěšnost řešitelských strategií pro úlohu 4b), 69 řešitelů

V úloze 4b) nastala 100% úspěšnost pro jediný případ prolnutí obou strategií (odpovídá
předposlednímu řádku tabulky) a devět případů, kdy byla použita strategie Z4-bII. Nižší je
úspěšnost pro strategii Z4-bI (ta je ovšem daleko nejčastější) a nejnižší pro souhrn všech
ostatních strategií.

Pro předchozí výsledky opět uvádím Tabulku 19 s intervalovými odhady, čímž zohledňuji
rozdílnou velikost jednotlivých vzorků (různé strategie byly voleny různým počtem žáků).
Strategie

Počet použití

Podíl úspěšnosti

Z4b-I
37
89,2 %
Z4b-II
9
100 %
Prolnutí
obou 1
100 %
předchozích
Jiná
22
72,7 %
Tabulka 19: Intervalové odhady k předchozí tabulce

61

Intervalový odhad
úspěšnosti
75,3 % - 95,7 %
70,1 % - 100 %
20,7 % - 100 %
51,8 % - 86,8 %

Závěrem (pro posuzovanou 3. otázku) shrnuji v Tabulce 20 porovnání korelačních koeficientů
všech 4 úloh řady Z (nižší stupeň víceletých gymnázií).
Úloha

Výběrový korelační Hladina
koeficient
nulovosti

testu Hypotéza nulového
korelačního
koeficientu
na
hladině 5 %
Z1
0,2496
3,58 %
Zamítnuta
Z2
0,0547
65,05 %
Nezamítnuta
Z3
0,3326
0,46 %
Zamítnuta
Z4
0,4767
0,002 6 %
Zamítnuta
Tabulka 20: Porovnání korelačních koeficientů mezi jevy X (žák úspěšně vyřešil celou úlohu)
a Y (žákovi se úloha jevila jako snadná)
Výsledky ukazují, že nejnižší korelace nastala pro úlohu Z2, dokonce není možné zamítnout
její nulovost. To naznačuje, že zde mohli být žáci náchylnější k nachytání nebo neuvědomělé
chybě, zatímco v jiných úlohách si patrně řešitelé, kteří nedošli ke správnému výsledku, byli
dobře vědomi neúspěšnosti svého postupu.

4.4 Experiment pro střední školy
4.4.1 Výzkumný vzorek pro střední školy
Druhá část experimentu se týká středních škol. Data jsem sbíral především na vyšším stupni
víceletých gymnázií, doplnil jsem je však také odbornou školu, kde sám působím.

Experimentu se zúčastnil následující vzorek žáků:
1) Kvarta Křesťanského gymnázia Hostivař (19 žáků),
2) Tercie Gymnázia Nad Alejí (22 žáků),
3) Třetí ročník Střední školy knižní kultury (15 žáků).

První dvě školy jsou charakterizovány výše – v úvodu k experimentu pro nižší stupeň
víceletých gymnázií.
Doplním tedy charakterizaci střední školy, která se vyskytuje nově v této části experimentu.
Střední škola knižní kultury
Střední škola knižní kultury je humanitně orientovaná škola, kde vyučuji (již přes 3 roky)
matematiku a základy přírodních věd. Školní vzdělávací program nese název Knižní kultura,
odpovídá oboru vzdělávání 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti.
Tyto údaje jsem zpracoval podle zdroje (SŠKK, ŠVP), kde najdeme i charakterizaci uplatnění
absolventa v praxi:
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Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních,
novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních
firmách, knihovnách, antikvariátech, archivech a všech ostatních organizacích knižní kultury a
obchodu. Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠ, a to zejména humanitního
zaměření.
(SŠKK, ŠVP, str. 6)

4.4.2 Zadané úlohy pro střední školy
Pro tuto část experimentu jsem vybral jsem čtyři úlohy označené S1 – S4, které v dalším textu
představuji.

4.4.2.1 Úloha S1 (1. úloha pro SŠ)
První úloha pro SŠ se týká opět důležitého pojmu procenta, konkrétně ve vztahu
k proměnlivému základu.

Zdroj úlohy
Úloha vychází ze zdroje (Vocelka, 2008, str. 17/př. 3).
Znění úlohy
„Do konkurzu na místo ředitele Dopravního podniku města se přihlásilo pět zájemců, jsou to
A, B, C, D, E. V průzkumu mezi 600 zaměstnanci se jich 45 % vyjádřilo pro D, o něco méně
procent hlasů získal B.
Pokud by statistický soubor tvořili jen ti z oněch 600 respondentů, kteří se rozhodli pro B nebo
pro D, pak ,,rozložení sil“ mezi B a D znázorňuje diagram.
Kolik z dotazovaných se v průzkumu vyjádřilo pro A, C a E celkem? Vyjádřete i v procentech.“

4.4.2.2 Úloha S2 (2. úloha pro SŠ)
Zdroj úlohy
Úloha vychází ze zdroje (Vocelka, 2008, str. 40/př. 4). Jak později ukazuji, je silně spojena
s rovnicemi, které jsou hlavním nástrojem pro její řešení.
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Znění úlohy
,,Na Vánoce bude ryb dost.“
Aspoň to tvrdí mluvčí společnosti Rybářství Petr Štička. Řekl nám, že podle odhadu mělo být
v rybníku Kuňk o 0,2 tuny ryb více než v rybníku Žbluňk. Po výlovu se ukázalo, že v Kuňku bylo
o 2 % tun ryb více, ve Žbluňku dokonce o 10 % tun ryb více, než odborníci odhadli. Proto se ve
skutečnosti z Kuňku vylovilo pouze o 0,1 tun ryb více než ze Žbluňku. (Podle deníku Plesk.)
Podaří se vám na základě této tiskové informace doplnit údaje do tabulky?
Rybník
Kuňk
Žbluňk

Odhad v tunách

Skutečnost v tunách

4.4.2.3 Úloha S3 (3. úloha pro SŠ)
Třetí úloha pro SŠ je aplikační – jde o jednoduchý fyzikální výpočet. Dotýká se také
problematiky jednotek a jejich převodů.
Zdroj úlohy
Úloha je převzata ze zdroje (Vocelka, 2008, str. 23/př. 6).
Znění úlohy
Souprava
rychlíková
nákladní

Průměrná rychlost v km/h
77,4
39,6

Délka soupravy v m
74
115

Po rovnoběžných kolejích se obě vlakové soupravy pohybují týmž směrem. Jak dlouhý je časový
interval od okamžiku, kdy lokomotiva rychlíku dostihne záď posledního vagonu nákladní
soupravy, do momentu, kdy konec rychlíkové soupravy míjí čelo nákladního vlaku? Vyjádřete
v sekundách.

4.4.2.4 Úloha S4 (4. úloha pro SŠ)
Čtvrtá úloha, kterou jsem vybral pro středoškolskou část experimentu, se týká výrokové logiky.
Zdroj úlohy
Úloha vychází ze zdroje (Vocelka, 2008, str. 7/př. 3).
Znění úlohy
„U pokladny, v šatně a na chodbě k bazénu plaveckého stadionu objevil Láďa tři vývěsky pro
návštěvníky a vůbec z nich nebyl moudrý.
První vývěska: Ztratíte-li klíč od šatnové skříňky, zaplatíte 1 000 Kč.
Druhá vývěska: Neztratíte klíč od šatnové skříňky nebo zaplatíte 1 000 Kč.
Třetí vývěska: Když nezaplatíte 1 000 Kč, neztratíte klíč od šatnové skříňky.
Rozhodněte, zda sdělení jsou či nejsou v rozporu.“
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4.4.3 Sběr dat pro střední školy
Sběr dat probíhal formou dvou testů, kde každý test obsahoval dvojici úloh. Úlohy S1 a S2 byly
zadány společně v rámci jednoho testu, úlohy S3 a S4 byly zadány společně v rámci druhého
testu.
Časová dotace na řešení jednoho testu byla 20 minut, k používání testu byly povoleny
kalkulačky, nebyly povoleny tabulky.
Zadávání testů, stejně jako dohled a výběr, prováděl vždy vyučující příslušné třídy. U zadávání
a sběru testů jsem tedy osobně nebyl přítomen – s výjimkou sběru dat na Střední škole knižní
kultury, kde vyučuji.
Žáci byli informováni o stanoveném čase a povolených pomůckách, zároveň měli pokyny
přímo v zadání.

4.4.4
Rozbory úloh a očekávané výstupy pro nižší stupeň
víceletých gymnázií
4.4.4.1 Rozbor úlohy S1 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy S1 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.

Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: konkurz, místo ředitele, zájemci, zaměstnanci,
statistický soubor, respondenti, rozložení sil, diagram, procento.

Vztahy
Do vztahů patří rozložení podpory mezi všemi kandidáty a také rozložení podpory mezi dvěma
nejoblíbenějšími kandidáty.

Požadavek úlohy
Nalezení úhrnného počtu hlasů pro méně úspěšné uchazeče A, C a E.

Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy jednotlivě pro příslušné strategie.

Očekávané strategie v úloze S1
Nyní představím dvě strategie, které jsem vnímal jako očekávatelné.
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Strategie S1-I (Rychlý výpočet počtu voličů B a dopočtení; podle autora sbírky)
Zde rekapituluji strategii, jak ji na navrhuje sám autor (Vocelka, 2008, str. 20). Jde o velmi
přímočarý stručný postup, jehož klíčovým přístupem je rychlé vyčíslení dvojího základu
v zadání úlohy.
,,Pro D se vyslovilo 45 % z 600, tj. 45 ∙ 6 = 270 hlasů pro D, 270 je v druhém souboru 54 %
=> počet hlasů pro B je (270: 54) ∙ 46 = 5 ∙ 46 = 230. Počet hlasů pro A, C nebo E je tedy
600 − (270 + 230) = 100, vyjádřeno v procentech 100: 6 = 16,6 %.“
Operátor úlohy pro strategii S1-I
Vyjádření jednoho procenta, výpočet procentové části, výpočet procentové části z nového
základu, výpočet číselného výrazu, převod na procenta.
Poznámka 20
Zaokrouhlení ve vzorovém řešení je chybné, má být 16,7 %. Nejcharakterističtějším znakem žákovských strategií
zařazených do této kategorie je rychlý výpočet 230 hlasů pro uchazeče B.

Strategie S1-II (Nalezení nového základu jen pro B a D; Podle autora práce)
Následující strategie vychází z myšlenky, jak bych formuloval řešení za sebe, jejím základním
rysem je podrobnější konstrukce odvození jednotlivých kroků.
Nejprve upravuji strukturu úlohy. V zadání jsou podrobněji pojednány počty sympatizantů
uchazeče B a D, zatímco sympatizanti uchazečů A, C a E jsou shrnuti do jedné skupiny, na jejíž
(početní i procentní) rozsah je cílena otázka celé úlohy. Tomu mohu přizpůsobit značení
v řešení této úlohy.
Nechť 𝑏 značí počet sympatizantů uchazeče B. Nechť 𝑑 značí počet sympatizantů uchazeče D.
Nechť 𝑜 značí počet sympatizantů ostatních uchazečů (A, C a E – dohromady). Pro účely
porovnání mohu označit také základ (počet zaměstnanců) 𝑧 = 600.
O kandidátovi D znám nejkonkrétnější informaci – je preferován 45 % z 600 zaměstnanců.
Spočítám tedy absolutní počet zaměstnanců, kteří jej preferují:
𝑑 = 45 % 𝑧 600,
𝑑=

45
100

∙ 600,

𝑑 = 270.
Dále je v úloze informace o vzorku po odečtení sympatizantů A, C a E. Značím jej jako nový
základ 𝑧´. Tento základ obsahuje pouze sympatizanty B a D. Ze zadání vím, že sympatizanti D
tvoří 54 % z tohoto nového základu, čímž přecházím k rovnici
54
∙ 𝑧´ = 270,
100
𝑧´ = 500.
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Nyní dopočtu počet sympatizantů zbylých variant, tedy hodnotu neznámé o. K tomu stačí
spočítat rozdíl obou uvažovaných základů.
𝑜 = 𝑧 − 𝑧´,
𝑜 = 600 − 500,
𝑜 = 100.
Závěrem ještě vyčíslím nalezené počty v procentech.
𝑧 = 600,
č = 100,
𝑝 =?,
č

𝑝 = 𝑧 ∙ 100,
100

𝑝 = 600 ∙ 100,
𝑝 = 16,7 %.
(Po zaokrouhlení.)

Operátor úlohy pro strategii S1-II
Převod počtu procent na zlomek, výpočet procentové části, sestavení a vypočtení rovnice pro
nový základ, výpočet rozdílu mezi oběma základy, převod na procenta.
Poznámka 21
Nejcharakterističtějším znakem žákovských strategií zařazených do této kategorie je rychlý výpočet nového
základu – 500 hlasů pro uchazeče B a D v součtu.

Aplikace heuristického přístupu podle Polyi
Také v případě úlohy S1 vnímám jako didakticky inspirativní přístup podle (Polya, 2016), a tak
i zde uvedu náměty na využití heuristického přístupu s návodnými otázkami. Podobně jako
v dříve uvedených aplikacích přístupu se zaměřím na fáze POROZUMĚNÍ ÚLOZE A
NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ.
Opět cituji podle stránek xx – xxi zdroje (Polya, 2016). Uvažovaný rozhovor mezi učitelem a
žákem je vyznačen kurzívou, přímé citace Polyových otázek ze „Seznamu“ jsou navíc značeny
uvozovkami.

„POROZUMĚNÍ ÚLOZE“
Otázka: „Co je zde neznámá?“
Odpověď: Počet zaměstnanců, kteří preferují kohokoliv z kandidátů A, C a E. V návaznosti poté
procentuální počet těchto zaměstnanců v rámci celku.
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Otázka: „Jaké jsou údaje?“
Odpověď: Procentuální podpora (nejpopulárnějšího) kandidáta D. Procentuální porovnání sil
nejsilnějších uchazečů D a B.
Otázka: „Jaké jsou podmínky?“
Odpověď: Podpora všech uchazečů dohromady čítá 100 %, resp. 600 zaměstnanců.

„NAVRŽENÍ PLÁNU ŘEŠENÍ“
Otázka: „Znáte nějakou příbuznou/podobnou úlohu?“
Odpověď: Kdybych měl spočítat procentuální a absolutní podporu čtveřice kandidátů A, B, C,
E, zvládnul bych to snadno.
Otázka: Uměli byste s využitím pomocného prvku řešit analogickým způsobem původní úlohu?
(V (Polya, 2016, str. xx): „Uměli byste zavést nějaký pomocný prvek, abyste takové využití
umožnili?“)
Odpověď: Potřeboval bych ještě znát absolutní či procentuální počet voličů kandidáta B.
K tomu mohu využít informaci o podpoře kandidáta D a její porovnání s podporou kandidáta B.

4.4.4.2 Rozbor úlohy S2 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy S2 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.

Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: Vánoce, ryby, mluvčí, společnost, odhad,
rybník, tuna, procento, odborníci, skutečnost, deník Plesk.

Vztahy
Do vztahů patří porovnání odhadů a skutečnosti pro jednotlivé rybníky, jak je uvedeno v zadání
úlohy.

Požadavek úlohy
Nalezení odhadu v tunách pro Kuňk, odhadu v tunách pro Žbluňk, skutečnosti v tunách pro
Kuňk, skutečnosti v tunách pro Žbluňk.

Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy jednotlivě pro příslušné strategie.
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Nyní uvádím dvě očekávané strategie.

Strategie S2-I (Strategie dvou vyjádření se vzájemným dosazením; Podle autora sbírky)
Tato strategie je charakteristická rychlým převodem údajů ze zadání do dvou rovnic, přesně
vystihujících podstatu zadání. Řešitelský postup přepisuji tak, jak jej navrhl sám autor příslušné
sbírky úloh. Nejprve tedy ukáži postup, který je uveden v samotné sbírce úloh (Vocelka, 2008,
str. 43).
Při úpravách rovnic je dalším charakteristickým rysem dosazování z jedné rovnice do druhé.
Odhady v tunách označíme pro rybník Kuňk 𝑥, pro rybník Žbluňk 𝑦 (𝑥 > 0, 𝑦 > 0) ⇒

⇒ 𝑥 − 𝑦 = 0,2.
102

110

Z Kuňku se vylovilo 100 𝑥 tun ryb, ze Žbluňku 100 𝑦 tun ryb ⇒

102
110
𝑥 − 100 𝑦
100

= 0,1,

tj. 102𝑥 − 110𝑦 = 10.
Z první rovnice je 𝑥 = 0,2 + 𝑦, dosadíme-li do druhé, dostaneme
20,4 − 8𝑦 = 10 ⇒ 𝑦 = 1,3 ⇒ 𝑥 = 0,2 + 1,3 = 1,5.

Počet skutečně vylovených tun získám dosazením
102
𝑥
100

= 1,02 ∙ 1,5 = 1,53,

Rybník
Kuňk
Žbluňk

110
𝑦
100

= 1,1 ∙ 1,3 = 1,43.

Odhad v tunách
1,5
1,3

Skutečnost v tunách
1,53
1,43

Operátor úlohy pro strategii S2-I
Sestavení algebraických členů, sestavení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, vyřešení
soustavy.
Strategie S2-II (Strategie tvorby jedné rovnice; Podle autora práce)
Jedná se o strategii z mých úvah nad úlohou. Charakteristická je pro ni skutečnost, že ze zadání
rovnou vytvářím jedinou rovnici.
Ve slovní úloze se vyskytuje více proměnných, přičemž zadání popisuje jejich vztahy. Proto je
potřeba zadání využít k získání matematického modelu, který sníží počet proměnných – nejlépe
na jedinou.
Jako vhodný pro začátek se mi jeví odhad rybníku Žbluňk, protože je v jednodušší větě, a lze
tedy předpokládat méně komplikované vztahy při hledání této proměnné.

69

Úmluva 8
V dalších uváděných postupech sledovaná množství ryb vždy v tunách.

Označím odhad Žbluňku písmenem x, odhad Kuňku je potom v souladu se zadáním (x + 0,2).
Podle zadání získávám informaci, že skutečný výlov z Kuňku je 1,02(𝑥 + 0,2) a skutečný
výlov ze Žbluňku je 1,1𝑥. Navíc získávám informaci, že mezi těmito dvěma vyjádřeními je
vztah 1,02(𝑥 + 0,2) = 1,1𝑥 + 0,1.
Dále už jen upravuji získanou rovnici.
1,02(𝑥 + 0,2) = 1,1𝑥 + 0,1,
𝑥 = 1,3.
Mám tedy informaci, že původní odhad Žbluňku je 1,3 t, podle zadání původní odhad Kuňku
je 1,5 t. Ze zadání (z informace o procentuální odlišnosti skutečnosti vůči odhadu pro oba
rybníky) vyplývá, že skutečný obsah Žbluňku je 1,43 t a skutečný obsah Kuňku je 1,53 t.
V takovém případě je v Kuňku je o 0,1 t ryb více než ve Žbluňku, což odpovídá poslední
informaci ze zadání.

Výsledná tabulka
Rybník
Kuňk
Žbluňk

Odhad v tunách
1,5
1,3

Skutečnost v tunách
1,53
1,43

Operátor úlohy pro strategii S2-II
Algebraické vyjádření závislosti mezi údaji ze zadání, sestavení jedné rovnice o jedné neznámé,
vyřešení rovnice, dopočítání dalších údajů.

4.4.4.3 Rozbor úlohy S3 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy S3 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.

Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: (vlaková) souprava, délka soupravy, průměrná
rychlost, rychlíková souprava, nákladní souprava, rovnoběžné koleje, tentýž směr, časový
interval, lokomotiva, vagón, dostihnout, míjet.

Vztahy
Do vztahů patří souvislost mezi rozdílem obou rychlostí a součtem délek obou vlaků.
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Požadavek úlohy
Nalezení délky časového intervalu, kdy probíhá předjíždění podle popisu ze zadání.

Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy jednotlivě pro příslušné strategie.
Nyní uvádím dvě předem očekávané strategie.
Strategie S3-I (Podle autora sbírky)
Nejprve tedy ukáži postup, který je uveden v samotné sbírce úloh ((Vocelka, 2008, str. 32).
„Označme 𝑡 délku časového intervalu v hodinách, v němž rychlík předjede nákladní soupravu,
𝑡 > 0. Za dobu 𝑡 urazí nákladní souprava dráhu 39,6 𝑡, rychlík 77,4 𝑡, ta je však o vlastní délku
a délku předjížděného vlaku větší.
Sestavená rovnice:
39,6𝑡 = 77,4𝑡 − (74 + 115) ∙ 10−3 ,
37,8𝑡 = 189 ∙ 10−3 ⇒ 𝑡 = 0,005(ℎ) ⇒ 𝑡 = 0,005 ∙ 3600 = 18(𝑠).
Odpověď: Rychlíková souprava předjede nákladní vlak za 18 sekund.“
Charakteristický znak této strategie: Sestavení jedné rovnice, která v sobě zahrne veškerý další
postup.

Operátor úlohy pro strategii S3-I
Volba vhodných algebraických členů, sestavení jedné rovnice o jedné neznámé, vyjádření
neznámé z rovnice, výpočet neznámé.

Strategie S3-II (Podle autora práce)
V tomto případě jde o postup, který mě první napadl při mých rozvahách nad úlohou. Je více
rozčleněný, zahrnující různé úvahové kroky.
Úmluva 9
V následujících výpočtech uvádím jednotky (nebude-li umluveno jinak), protože to bude vhodné pro další úvahy
o převádění jednotek.

Nejprve si vybuduji vhodné značení pro úvahy o rychlosti vlaků:
𝑣…vzájemná rychlost obou vlaků (rychlost předjíždění),
𝑣r …rychlost rychlíku,
𝑣n …rychlost nákladního vlaku.
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Dále je potřeba pomocí vhodných náčrtků nebo představ správně porozumět situaci. Pokud oba
vlaky jedou stejným směrem, potom jejich vzájemnou rychlost vypočítám jako rozdíl rychlostí:
𝑣 = 𝑣r − 𝑣n = 77,4

km
h

− 39,6

km
h

= 37,8

km
h

.

K dalšímu postupu potřebuji informaci, kolik metrů musí rychlejší vlak najet na pomalejší. Při
prvním doteku je čelo lokomotivy rychlíku 115 metrů za čelem lokomotivy nákladního vlaku.
Při posledním doteku je čelo lokomotivy rychlíku 74 metrů před čelem lokomotivy nákladního
vlaku. To znamená, že sledovaná dráha je 𝑠 = 115 m + 74 m = 189 m.
Poté provádím převod obou údajů na shodnou jednotku. Zatímco délka sledované dráhy je
v základní jednotce, rychlost předjíždění nikoliv. Proto ji převádím na m/s:
𝑣=

37,8 km
h

=

37800 m
3600 s

m

= 10,5 s .

V tuto chvíli již mohu uplatnit klasický vzorec:
𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡,
𝑡=

𝑠
189 m
=
= 18 s.
𝑣 10,5 m
s

Odpověď: Předjíždění (podle jeho definice v úloze) trvá 18 sekund.
Charakteristický znak této strategie: Postupné odvozování potřebných mezivýsledků.
Operátor úlohy pro strategii S3-II
Výpočet rozdílu obou rychlostí, převod jednotky, vyjádření neznámé ze vzorce, výpočet
neznámé.

4.4.4.4 Rozbor úlohy S4 a očekávání k jejím řešením
Nejprve provedu rozbor úlohy S4 podle Fridmanovy teorie z kapitoly 2.1.
Předmětná oblast
Do předmětné oblasti v této úloze patří pojmy: pokladna, šatna, chodba, bazén, plavecký
stadión, Láďa, vývěska, návštěvník, klíč, šatnová skříňka, Kč, rozpor.

Vztahy
Do vztahů patří logické operátory v uvedených třech výrocích.

Požadavek úlohy
Rozhodnutí, zda výroky jsou či nejsou v rozporu, to znamená, jestli každý z nich platí právě
tehdy, když platí oba zbylé výroky.
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Operátor úlohy
Operátor úlohy odpovídá zvolené strategii a uvádím jej tedy jednotlivě pro příslušné strategie.

Nyní představuji dvě očekávané strategie:
Strategie S4-I (S použitím tabulky pravdivostních hodnot; Podle autora sbírky)
Ve sbírce příkladů je uveden postup, který využívá tabulku pravdivostních hodnot (Vocelka,
2008, str. 11).
„Základní výroky jsou k (,,Ztratíte klíč od šatnové skříňky“) a z (,,Zaplatíte 1 000 Kč.“)
Z nich jsou složena tři upozornění pro návštěvníky na vývěskách: 𝑘 ⇒ 𝑧, ¬𝑘 ⌵ 𝑧, ¬𝑧 ⇒ ¬𝑘.
k
1
1
0
0

z
1
0
1
0

𝑘⇒𝑧
1
0
1
1

¬𝑘 ⌵ 𝑧
1
0
1
1

¬𝑧 ⇒ ¬𝑘
1
0
1
1

Všechny tři složené výroky mají na každém řádku tabulky stejnou pravdivostní hodnotu, jsou
tedy ekvivalentní. To znamená, že jeden můžeme nahradit druhým, jeden je obměnou druhého,
všechny tři vyjadřují totéž. Ovšem z hlediska výrokové logiky. Z hlediska jazykového citu a
srozumitelnosti tu však rozdíl je …!“
Operátor úlohy pro strategii S4-I
Převod zadání do dvou uvažovaných logických výroků, sestavení tabulky s různými variantami,
ověření shodnosti jednotlivých řádků.
Poznámka 22
Charakteristickým jevem této strategie je sestavení kompletní tabulky pravdivostních výroků.

Strategie S4-II (Metoda větvení; Podle autora práce)
Tato metoda odpovídá mému vlastnímu postupu, který jsem při setkání s touto úlohou navrhl
jako první.
Rozdělím si situaci do 2 větví. Při ztrátě klíče a bez ztráty klíče.

Větev I: Předpokládám, že jsem ztratil klíč. Co říkají jednotlivé vývěsky?
První vývěska jasně sděluje, že zaplatím 1 000 Kč.
Druhá vývěska jasně sděluje, že zaplatím 1 000 Kč. Nevykonal jsem ,,neztrátu klíče“, tudíž
musím zaplatit 1 000 Kč.
Podle třetí vývěsky musím zaplatit 1 000 Kč, v opačném případě by nemohlo dojít ke ztrátě
klíče.
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Větev II: Předpokládám, že jsem neztratil klíč. Co říkají jednotlivé vývěsky?
První vývěska nesděluje nic, nenastala totiž její podmínka. Proto 1 000 Kč následně platit mohu
i nemusím.
Druhá vývěska nesděluje také nic – splnil jsem možnost s neztracením klíče, druhou možnost
plnit nemusím, ale mohu.
Třetí vývěska také nepřináší žádné další sdělení. Mohu nezaplatit 1 000 Kč a v souladu s její
dikcí neztratit klíč. Ale také zaplatit 1 000 Kč a kvůli nesplněné podmínce už vývěska moji
případnou ,,(ne)ztrátu klíče“ nijak neošetřuje.

Shrnutí a porovnání obou větví
Při ztrátě klíče musím zaplatit 1 000 Kč – podle všech tří vývěsek. Při ,,neztrátě klíče“ mohu a
nemusím zaplatit 1 000 Kč – podle všech tří vývěsek. Vývěsky proto nejsou v rozporu – jinými
slovy sdělují to samé.

Operátor úlohy pro strategii S4-II
Sestavení větví vývoje pro platnost či neplatnost vybraného výroku, porovnání platnosti
jednotlivých vět na vývěskách pro oba případy.
Poznámka 23
Charakteristické je pro tuto strategii rozvětvení do dvou variant (ztráta a neztráta klíče) a následné uvážení, co
jednotlivé cedule říkají.

4.4.5 Výsledky experimentu pro SŠ
4.4.5.1 Výsledky v úloze S1
Nejprve uvádím jednu strategii, která se objevila nad rámec mých očekáváných výstupů.
Strategie S1-III (Přepočet voličů B na procenta vůči starému základu; Podle objevujících
se žákovských řešení)
Tato strategie mě velmi překvapila svým výskytem u 9 z 53 žáků i vysokou úspěšností při takto
zvoleném postupu. Tuto strategii vnímám jako velice originální uchopení celého problému.
Zavádím následující pojmy (žáci s nimi zpravidla pracují intuitivně, aniž by je takto
pojmenovali):
Původní celek je celek všech 600 dotazovaných zaměstnanců podniku.
Redukovaný celek je celek voličů B a D.
D tvoří 45 % z původního celku a zároveň 54 % z redukovaného celku.
B tvoří x % původního celku (budu počítat) a zároveň 46 % z redukovaného celku.
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Nacházím tedy hodnotu x (např. pomocí přímé úměrnosti):
𝑥
45

46

= 54,

𝑥 = 38, 3̅.
Příznivci uchazeče B tedy tvoří 38, 3̅ % všech zaměstnanců.
Nyní počítám procentní zastoupení příznivců A, C a E (dohromady)
100 − (45 + 38, 3̅) = 100 − 83, 3̅ = 16, 6̅.
Jelikož 1 % ze 600 je 6 zaměstnanců, je celkový počet příznivců A, C a E roven
̅) ∙ 6 = 100.
(16, 6

Odpověď: Pro zbylé 3 uchazeče hlasovalo 100 zaměstnanců, tedy 16, 6̅ % všech zaměstnanců.
Získaná data z úlohy S1 mi poslouží ke zkoumání 1. otázky: Jak souvisí zvolený přístup v řešení
úlohy s šancí na její úspěšné dořešení?
Ještě než zformuluji příslušnou hypotézu, uvádím souhrnnou tabulku použitých strategií, která
je východiskem této hypotézy.
Souhrnná Tabulka 21 zvolených strategií má následující podobu:
Označení strategie
Počet
Strategie S1-I
17
Strategie S1-II
8
Strategie S1-III
9
Jiná strategie
17
Neřešeno
2
Tabulka 21: Použité strategie pro kompletní vzorek (53 žáků)
Poznámka 24
V této tabulce vidím vysoký podíl položky ,,Jiné strategie“. U postupů zařazených do této položky jsem nenašel
ani žádnou podskupinu s rozumnou jednotící charakteristikou.

Na základě rozboru žákovských testů se mi jevilo, že žáci, kteří nezvolili žádnou ze 3 výše
vymezených strategií (S1-I, S1-II, S1-III), měli poté velké problémy s dotažením příkladu do
správného výsledku. Ukazuji to také v Tabulce 22.

Označení strategie
Strategie S1-I
Strategie S1-II
Strategie S1-III
Jiná strategie
Tabulka 22: Tabulka
(51 řešících žáků)

Úspěšná řešení
Neúspěšná řešení
Úspěšnost
16
1
94,1 %
8
0
100 %
6
3
88,9 %
4
13
23,5 %
úspěšnosti jednotlivých strategií z hlediska kompletní odpovědi

Odtud jsem již zformuloval hypotézu ke statistickému testování.
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Hypotéza I: U položky „Jiné strategie“ je vyšší míra neúspěšnosti řešení. Jinak řečeno, při
odklonu od tří vytyčených strategií úspěšnost výrazně klesá.
Ověření hypotézy I: Pomocí chí-kvadrát testu pro čtyřpolní tabulky (Anděl, 2005, str. 284 –
285). V tomto případě testuji nezávislost, tedy hypotézu že odklon od základních strategií a
úspěšnost řešení spolu nesouvisí.
Sestavil jsem tedy čtyřpolní Tabulku 23:
Získali
kompletní Nezískali kompletní Celkem
řešení
řešení
Volili některou ze tří 30
4
34
popsaných strategií
Volili jinou strategii 4
13
17
Celkem
34
17
51
Tabulka 23: Čtyřpolní tabulka pro ověření Hypotézy I
Znovu podle testu 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2005, str. 284-285) jsem spočítal
testovou statistiku:
𝜒2 = 𝑛

(𝑛11 𝑛22 −𝑛12 𝑛21 )2

𝜒2 = 51

𝑛1. 𝑛2. 𝑛.1 𝑛.2
(30∙13−4∙4)2

34∙17∙34∙17

,
139876

= 51 334084 = 21,353,

𝜒2 = 21,353 ≥ 𝜒21 (0,05) = 3,84.
Proto zamítám hypotézu (testu nezávislosti), že odklon od popsaných tří strategií neovlivní
šanci na úspěch. Hypotéza I o souvislosti je tímto testem naopak potvrzena.
Úlohu S1 dále využívám k hledání odpovědi na 3. otázku: Je žákovské vnímání náročnosti
úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Označím pro S1 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně obě podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu S1 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,504 2. Nyní otestuji hypotézu
nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 48) Studentovo rozdělení
o 46 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 4,849 5. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 0,001 5 % (tedy výrazně méně než 5 %), proto zamítám hypotézu nulovosti
korelačního koeficientu.

76

4.4.5.2 Výsledky v úloze S2
Tato úloha se ukázala být vysoce obtížná, což doložím následující Tabulkou 24:
Rybník
Správně
Chybně
Kuňk – Odhad
7
46
Kuňk – Skutečnost
7
46
Žbluňk – Odhad
7
46
Žbluňk – Skutečnost 7
46
Tabulka 24: Úspěšnost řešení úlohy S2 (53 žáků)

Úspěšnost
13,2 %
13,2 %
13,2 %
13,2 %

Tabulka 24 dokládá, že ,,vymezitelné podotázky“ žáci buď nezvládli (správně) vypočítat buď
vůbec, anebo zvládli (správně) vypočítat všechny. Proto tento způsob členění nevyužiji.
(Obratem ,,vymezitelné podotázky“ rozumím odhad Rybníka Kuňk, skutečnost rybníka Kuňk,
odhad rybníka Žbluňk a skutečnosti rybníka Žbluňk.)
Než přistoupím k dalším úvahám, uvádím strategii (pro mne překvapivou), která se objevila
v rámci žákovských řešení:

Strategie S2-III (S využitím sčítací metody; Podle objevujících se žákovských řešení)
Tuto strategii přebírám ze žákovských řešení.
Charakteristickým rysem je použití sčítací metody pro obě rovnice.
Označím si:
K … odhad množství ryb v Kuňku,
Ž … odhad množství ryb v Žbluňku,
KS … skutečné množství ryb v Kuňku,
ŽS … skutečné množství ryb v Žbluňku,
𝐾 = Ž + 0,2𝑡,
𝐾 − Ž = 0,2𝑡.

Z další informace mám
1,02𝐾 − 1,1Ž = 0,1,
10,2𝐾 − 11Ž = 1.

Jedenáctinásobkem předchozí rovnice je
−11𝐾 + 11Ž = −2,2.
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Sečtením obou rovnic a otočením znaménka získávám
0,8𝐾 = 1,2𝑡,
𝐾 = 1,5𝑡.

Dalším dosazením získám původní odhad rybníku Žbluňk
Ž = 𝐾 − 0,2𝑡 = 1,5 − 0,2 = 1,3.

Dále snadno vypočítám skutečné hodnoty počtu ryb v rybníce
Ž𝑆 = 1,1 ∙ Ž = 1,43,
𝐾𝑆 = 1,02 ∙ 𝐾 = 1,53.
Rybník
Kuňk
Žbluňk

Odhad v tunách
1,5
1,3

Skutečnost v tunách
1,53
1,43

Tuto úlohu využiji především ke zkoumání 2. otázky: Jak souvisí aktuální prospěch žáka se
zvoleným přístupem v řešení matematické úlohy?
V Tabulce 25 ukazuji základní četnosti známek a zvolených strategií.
Známka 1
9
2
1
2

Známka 2
10
0
8
0

Známka 3
3
0
0
1

Známka 4
1
0
1
0

Strategie S2-II
Strategie S2-III
Jiná strategie
Smíšená
strategie
Neřešeno
2
3
3
1
Tabulka 25: Zvolená strategie a známka – pro žáky, kteří uvedli jednoznačně (Pozn. 25) známku
na vysvědčení (47 žáků)
Poznámka 25
Někteří žáci si známku na vysvědčení nepamatovali, takže kolonku nevyplnili, anebo uváděli rozmezí známek
(např. 2 – 3).

Při pohledu na tuto tabulku vidím, že strategie S2-III se vyskytuje výhradně u držitelů známky
1, naopak ,,Jiná strategie“ se vyskytuje jednoznačně nejčastěji u držitelů známky 2. Celkově
potom klesá zastoupení strategie S2-II.
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To ukazuji v Tabulce 26:
Známka 1
Známka 2
Známka 3
Známka 4
Strategie S2-II 9
10
3
1
použita
Strategie S2-II 7
11
4
2
nepoužita
Podíl strategie 56,3 %
47,6 %
42,9 %
33,3 %
S2-II
Tabulka 26: Využití strategie S2-II podle uváděné známky na vysvědčení – pro žáky, kteří
uvedli jednoznačně známku na vysvědčení (47 žáků)

Nyní provedu chí-kvadrát test nezávislosti pro čtyřpolní tabulky. Nejprve rozdělím žáky na
jedničkáře a ostatní. Poté na jedničkáře + dvojkaře a ostatní.
Hypotéza II: Mezi držiteli známky 1 je strategie S2-II více používaná než mezi držiteli ostatních
známek.

K této hypotéze uvádím Tabulku 27:
Strategie
S3-II Strategie
S3-II Celkem
použita
nepoužita
Známka 1 ANO
9
7
16
Známka 1 NE
14
17
31
Celkem
23
24
47
Tabulka 27: Četnost strategie S3-II mezi držiteli známky 1 a ostatními žáky – pro žáky, kteří
uvedli jednoznačně známku na vysvědčení (47 žáků)
Podle testu 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2005, str. 284-285) jsem spočítal testovou
statistiku:
𝜒2 = 𝑛

(𝑛11 𝑛22 −𝑛12 𝑛21 )2

𝜒2 = 45

𝑛1. 𝑛2. 𝑛.1 𝑛.2
(9∙17−7∙14)2

16∙31∙23∙24

,

= 0,519,

𝜒2 = 0,519 < 𝜒21 (0,05) = 3,84.
Proto nezamítám hypotézu (testu nezávislosti), že u žáků se známkou 1 na vysvědčení není
navýšen výskyt Strategie S3-II.

Hypotéza III: Mezi držiteli známky 1 a 2 je strategie S2-II více používaná než mezi držiteli
ostatních známek.
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K této hypotéze uvádím Tabulku 28:
Strategie
S3-II Strategie
S3-II Celkem
použita
nepoužita
Známka 1 nebo 2 19
18
37
ANO
Známka 1 nebo 2 NE 4
6
10
Celkem
23
24
47
Tabulka 28: Četnost strategie S3-II mezi držiteli známky 1 nebo 2 a ostatními žáky – pro žáky,
kteří uvedli jednoznačně známku na vysvědčení (47 žáků)
Podle testu 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2005, str. 284-285) jsem vypočítal testovou
statistiku:
𝜒2 = 𝑛

(𝑛11 𝑛22 −𝑛12 𝑛21 )2

𝜒2 = 45

𝑛1. 𝑛2. 𝑛.1 𝑛.2
(9∙17−7∙14)2

16∙31∙23∙24

,

= 0,406,

𝜒2 = 0,406 < 𝜒21 (0,05) = 3,84.
Proto nezamítám hypotézu (testu nezávislosti), že u žáků se známkou 1 nebo 2 na vysvědčení
není navýšen výskyt Strategie S3-II.
Stejně jako v předchozích úlohách zde provedu zkoumání, nakolik žákovské vnímání obtížnosti
koreluje s úspěšností řešení. To odpovídá 3. otázce: Je žákovské vnímání náročnosti úlohy vždy
odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?

Označím pro S2 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně obě podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu S2 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)

Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,672 0. Nyní otestuji hypotézu
nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 46) Studentovo rozdělení
o 44 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 7,537 0. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 0,000 000 19 % (tedy výrazně méně než 5 %), proto zamítám hypotézu nulovosti
korelačního koeficientu.
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4.4.5.3 Výsledky v úloze S3
I zde převažují neúspěšní řešitelé, což ve stručnosti nastiňuje Tabulka 29 (dělba na dvě
podotázky se mi zde jeví jako příliš umělá):
Otázka
Správně
Chybně
Úspěšnost
Doba předjíždění
18
34
34,6 %
Tabulka 29: Souhrnná tabulka pro zkoumaný vzorek všech zúčastněných žáků (52 žáků)
Než přistoupím k dalším úvahám, uvádím strategii (pro mne překvapivou), která se objevila
v rámci žákovských řešení:
Strategie S3-III (S využitím několika rovností a přechodem na jednu rovnici o jedné
neznámé; Podle objevujících se žákovských řešení)
Zavedl jsem následující pomocné proměnné:
vr … rychlost rychlíku (známa ze zadání),
sr … dráha rychlíku,
vn … rychlost nákladního vlaku (známa ze zadání),
sn … dráha nákladního vlaku,
t … doba předjíždění.
Provedl jsem převody rychlostí na základní jednotku:
vr = 77,4

km
h

= 21,5 s ,

m

vn = 39,6

km
h

= 11 s .

m

Jestliže „předjíždění“ trvá dobu 𝑡, musí platit rovnost
sn
vn

s

= t = vr ,

sn =

r

sr
vr

∙ vn .

Dráha rychlíku je o 115 + 74 = 189 metrů delší než dráha nákladního vlaku (výpočet
provádím v metrech, tuto jednotku v dalším výpočtu neuvádím):
𝑠𝑛 =

sn +189
∙ 11,
21,5
22

22

𝑠𝑛 = 43 sn + 43 ∙ 189,
21
s
43 n

22

= 43 ∙ 189,

21sn = 4158,
sn = 198.
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Z dráhy nákladního vlaku a jeho rychlosti už snadno dopočítám potřebný čas (výpočet
provádím v sekundách, tuto jednotku v dalším výpočtu neuvádím):
sn
,
v
198
t=
,
11
t=

t = 18.
Úlohu dále využiji ke zkoumání 2. otázky: Jak souvisí aktuální prospěch žáka se zvoleným
přístupem v řešení matematické úlohy?

Nejprve ukáži Tabulku 30, jaké strategie žáci volili:
Označení strategie
Počet řešitelů
Strategie S3-I
0
Strategie S3-II
19
Strategie S3-III
1
Jiná strategie
13
Náznak řešení
12
Neřešeno
7
Tabulka 30: Strategie použité pro úlohu S3 (52 žáků)
Z údajů v Tabulce 30 vnímám jako hodný zaznamenání, že žádný žák nevyužil strategii S3-I,
která je ve sbírce uváděna jako vzorová.

Nyní uvádím Tabulku 31 pro úspěšnost jednotlivých použitých strategií:
Označení strategie
Úspěšné řešení
Neúspěšné řešení
Úspěšnost
Strategie S3-II
16
3
84,2 %
Strategie S3-III
1
0
100 %
Jiná strategie
1
12
7,7 %
Tabulka 31: Úspěšnost strategií pro relevantně řešící účastníky (33 žáků)

V Tabulce 32 nyní uvádím četnost jednotlivých známek na vysvědčení:
Známka
Četnost
Neuvedeno
7
1
14
2
21
3
7
4
3
5
0
Tabulka 32: Známka na vysvědčení v pololetí školního roku (52 žáků)
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Teď již mohu zkoumat souvislost s nejčastější zařaditelnou strategií, jako náhled do situace
zařazuji Tabulku 33:
Známka

Strategie
S3-II Strategie
S3-II Podíl
použití
použita
nepoužita
strategie S3-II
1
9
5
64,3 %
2
8
13
38,1 %
3
0
7
0%
4
1
2
33,3 %
Tabulka 33: Četnost strategie S3-II mezi držiteli jednotlivých známek – pro relevantní řešitele
(45 žáků)

Zde vidím vysoké využití strategie S3-II mezi držiteli známky 1 na posledním vysvědčení. To
mě vede ke zformulování příslušné hypotézy.
Hypotéza IV: Mezi držiteli známky 1 je strategie více používaná než mezi držiteli ostatních
známek.

Pro zkoumání Hypotézy IV jsem připravil čtyřpolní Tabulku 34.
Strategie
S3-II Strategie
S3-II Celkem
použita
nepoužita
Známka 1 ANO
9
5
14
Známka 1 NE
9
22
31
Celkem
18
27
45
Tabulka 34: Četnost strategie S3-II mezi držiteli známky 1 a ostatními žáky – pro relevantní
řešitele (45 žáků)
Opět podle testu 𝜒2 ve čtyřpolních tabulkách (Anděl, 2005, str. 284-285) počítám testovou
statistiku:
𝜒2 = 𝑛

(𝑛11 𝑛22 −𝑛12 𝑛21 )2

𝑛1. 𝑛2. 𝑛.1 𝑛.2

,

(9∙22−5∙9)2

𝜒2 = 45 14∙31∙18∙27 = 4,994,
𝜒2 = 4,994 ≥ 𝜒21 (0,05) = 3,84.
Proto zamítám hypotézu (testu nezávislosti), že u žáků se známkou 1 na vysvědčení není
navýšen výskyt Strategie S3-II.
Stejně jako v jiných příkladech zde provedu zkoumání, nakolik žákovské vnímání obtížnosti
koreluje s úspěšností řešení. Toto zkoumání odpovídá 3. otázce: Je žákovské vnímání náročnosti
úlohy vždy odpovídající skutečné náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Označím pro S3 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně obě podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu S3 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
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Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,427 4. Nyní otestuji hypotézu
nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 46) Studentovo rozdělení
o 44 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 3,927 2. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 0,030 % (tedy výrazně méně než 5 %), proto zamítám hypotézu nulovosti
korelačního koeficientu.

4.4.5.4 Výsledky v úloze S4
Již základní hodnocení úspěšnosti u této úlohy je poměrně nejednoznačné. Většina (65,4 %)
žáků podala správnou odpověď, že vývěsky nejsou v rozporu. Ale jen menšina (42,3 %) všech
žáků došla ke správné odpovědi doložené zdůvodněním. Pro první podíl používám termínu
hrubá úspěšnost, pro druhý podíl termínu čistá úspěšnost.
Četnosti takto definovaných úspěšností shrnuji v Tabulce 35.
Typ
odpově
di

Správně se Správně
Chybně se Chybně
Neřeše
zdůvodněn bez
zdůvodněn bez
no
ím
zdůvodně ím
zdůvodně
ní
ní
Četnost 22
12
11
3
4
Tabulka 35: Tabulka pro celý zkoumaný vzorek (52 žáků)

Úspěšno Úspěšno
st hrubá st čistá
65,4 %

42,3 %

Než přistoupím k dalšímu rozboru, uvádím ještě jednu strategii, kterou jsem při analýze
žákovských řešení nalezl.

Strategie S4-III (Redukovaná tabulka pravdivostních hodnot; Podle objevujících se
žákovských řešení)
Typickým rysem je redukce pravdivostní tabulky na větší množství pravdivostních minitabulek.
Použiji stejné označení sledovaných výroků (k = ,,Ztratil jsem klíč.“; z = ,,Dostal jsem
pokutu.“)
První výrok: k ⇔ z;

Druhý výrok: ¬k ⌵ z;

Třetí výrok: ¬z ⇒ ¬ k

První výrok
z
¬z
Druhý výrok
z
¬z
Třetí výrok
z
¬z

k
1
0

¬k
0
1

k
1
0

¬k
0
1

k
1
0

¬k
0
1
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Všechny výroky dávají dohromady stejnou pravdivostní tabulku.
Po představení této strategie nyní uvádím Tabulku 36, která shrnuje četnosti všech
uvažovaných strategií:
Označení strategie
Četnost
Strategie S4-I
18
Strategie S4-II
4
Strategie S4-III
4
Rovnou odpověď
16
Jiná
6
Neřešeno
4
Tabulka 36: Souhrnná tabulka pro celkový vzorek (52 žáků)

Tabulkou 37 jsem následně zaznamenal úspěšnosti jednotlivých strategií:
Označení strategie
Úspěšné řešení
Neúspěšné řešení
Úspěšnost
Strategie S4-I
11
7
61,1 %
Strategie S4-II
4
0
100 %
Strategie S4-III
1
3
25 %
Rovnou odpověď
12
4
75 %
Jiná
5
1
83,3 %
Tabulka 37: Úspěšnost jednotlivých postupů pro žáky, kteří se pustili do řešení (48 žáků)

Tabulka 37 tedy ukazuje, že nejúspěšnější strategií je S4-II (metoda větvení), nicméně mám
k dispozici jen 4 pozorování. Vysokou úspěšnost 75 % mají žáci, kteří psali rovnou odpověď,
zde je ovšem otázka, nakolik se vůbec do řešení úlohy pustili. Úspěšnost strategie S4-I je
61,1 %, u této strategie mohu podotknout, že jejím typickým rysem je algoritmičnost – žák zde
postupuje podle univerzálního algoritmu, do kterého může zabudovat celou řadu úloh. Velmi
nízkou úspěšnost (25 %) má strategie S1-III, což je redukovaná tabulka pravdivostních hodnot
– i v tomto případě je vzorek málo rozsáhlý – obsahuje jen 4 pozorování.
U této strategie mohu říci, že souvisí s důležitou matematickou dovedností rozpoznat podstatné
od nepodstatného, rychle redukovat každou úlohu na její nejnutnější kostru. Za zmínku ještě
stojí úspěšnost 83,3 % pro jiné strategie.
Příslušné intervalové odhady představuji v Tabulce 38.
Označení strategie

Počet řešitelů

Úspěšnost

Intervalový odhad
(95%)
Strategie S4-I
18
61,1 %
38,5 % - 79,6 %
Strategie S4-II
4
100 %
51 % - 100 %
Strategie S4-III
4
25 %
4,6 % - 69,9 %
Rovnou odpověď
16
75 %
50,5 % - 89,8 %
Jiná
6
83,3 %
59,2 % - 94,5 %
Tabulka 38: Intervalové odhady pro úspěšnost jednotlivých postupů (48 žáků)
Výstupy z úlohy S4 mi vzhledem k nízkému využití strategií S4-II a S4-III i obtížné interpretaci
kategorie „Rovnou odpověď“ neumožnily formulovat výraznější poznatek k 1. otázce: Jak
souvisí zvolený přístup v řešení úlohy s šancí na její úspěšné dořešení?
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Závěrem této úlohy jsem provedl zkoumání, nakolik žáci vnímali úlohu S4 jako obtížnou. To
odpovídá 3. otázce: Je žákovské vnímání náročnosti úlohy vždy odpovídající skutečné
náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?

Označím pro S4 následující zkoumané jevy:
X … žák vyřešil správně obě podotázky (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)
Y … žák považuje úlohu S4 za snadnou (nabývá hodnot 0, 1 – nenastal, nastal)

Výběrový korelační koeficient pro tyto dva jevy činí 𝑟𝑋,𝑌 = 0,470 2. Nyní otestuji hypotézu
nulovosti korelačního koeficientu.
𝑟

Podle (Anděl, 2005, str. 94) má statistika 𝑇 = √1−𝑟 2 √𝑛 − 2 (pro n = 46) Studentovo rozdělení
o 44 stupních volnosti. Obdržel jsem hodnotu T = 4,425 3. Tato hodnota odpovídá hladině
významnosti 0,006 3 % (tedy výrazně méně než 5 %), proto zamítám hypotézu nulovosti
korelačního koeficientu.
Závěrem (pro posuzovanou 3. otázku) shrnuji porovnání korelačních koeficientů všech 4 úloh
řady S (vyšší stupeň víceletých gymnázií a střední škola), které je prezentováno Tabulkou 39.

Úloha

Výběrový korelační Hladina
koeficient
nulovosti

testu Hypotéza nulového
korelačního
koeficientu
na
hladině 5 %
S1
0,504 2
0,001 5 %
Zamítnuta
S2
0,672 0
0,000 000 19 %
Zamítnuta
S3
0,427 4
0,030 %
Zamítnuta
S4
0,470 0
0,006 3 %
Zamítnuta
Tabulka 39: Porovnání korelačních koeficientů mezi jevy X (žák úspěšně vyřešil celou úlohu)
a Y (žákovi se úloha jevila jako snadná)
Výsledky ukazují, že nejnižší korelace nastala pro úlohu S3, naopak nejvyšší korelace nastala
pro úlohu S2. Na rozdíl od úloh pro nižší stupeň víceletých gymnázií však žádná z nalezených
korelací výrazněji nevybočuje – u všech jsem zamítnul hypotézu nulovosti.
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5 Závěr
V teoretické části práce jsem představil základní pohledy na dělení matematických úloh podle
různých autorů a jejich hledisek. Některé pojmy a postupy jsem doplnil ilustracemi na
vybraných příkladech. Také jsem ukázal dva možné akcenty při pohledu na problematiku
slovních úloh. První akcent přináší dílo ruského psychologa Lva Fridmana a českého didaktika
Jana Vyšína, druhý akcent je potom představen na základě díla maďarsko-amerického didaktika
George Polyi.
Vyšín a Fridman kladou větší důraz na vnitřní strukturu úlohy z matematického hlediska – např.
na povahu neznámých. Fridman navíc přistupuje k celé problematice především
z psychologického hlediska, tj. vymezení řešitele (subjektu) a vlastní úlohy (objektu).
Naopak Polya je orientován především na didaktický kontext slovních úloh. Zabývá se otázkou,
jak nacházet u různých úloh společný rámec, který umožní řešit celé třídy úloh za pomoci
ucelené sady pomocných otázek nebo pomocných úloh.
Nejvíce jsem ilustroval dva přístupy: Přístup didaktika George Polyi, který považuji za
inspirativní a blízký mému vnímání problematiky slovních úloh. A přístup psychologa Lva
Mojsejeviče Fridmana, který se na problematiku slovních úloh dívá především
z psychologického hlediska.
V experimentální části práce jsem sledoval zejména souvislost mezi použitou strategií a
četností chyb, v některých případech jsem se zaměřil i na konkrétní chyby. Také jsem sledoval
souvislost mezi prospěchem žáka a jím zvolenou strategií, případně chybovostí.
K experimentu jsem využil 8 úloh, jejichž společným rysem je práce s informací v podobě
výroku, sdělení, schématu či tabulky. V rámci jejich rozboru jsem využíval Fridmanovo členění
vnitřní struktury úloh, vzorová řešení, vlastní řešení a další řešení, která vznikla strukturací
nejčastějších žákovských postupů mimo předchozí úvahy. U vybraných úloh Z1, Z2 a S1 jsem
v rámci rozboru zpracoval Polyovo pojetí pomocných úloh a návodných otázek, které považuji
za inspiraci k možnému didaktickému využití.
Odpovědi na 1. výzkumnou otázku: „Jak souvisí zvolený přístup v řešení úlohy s šancí na její
úspěšné dořešení?“, jsem získával v rámci úloh Z1, Z4, S1 a S4. Dospěl jsem k následujícím
poznatkům:
Pozorované výsledky v úlohách Z1, Z4 a S1 naznačují, že větší obtíže s dořešením úlohy budou
spíše u žáků, kteří silně spoléhají na algoritmické postupy a méně uplatňují osobní náhled na
důležitost jednotlivých stránek zadané úlohy – jinak řečeno, neprokazují v řešeních úloh
schopnost vybrat ze zadání nějaké nejpodstatnější jádro, které by vedlo k efektivnímu
(úspěšnému a krátkému) dořešení úlohy.
Výsledky získané u řešitelů úlohy S4 ukazují poněkud odlišným směrem – spíše jen naznačují,
že se mi zde podařilo vystihnout význačné silné strategie vedoucí k cíli.
Odpovědi na 2. výzkumnou otázku: ,,Jak souvisí aktuální prospěch žáka se zvoleným přístupem
v řešení matematické úlohy?“, jsem získával v rámci úloh Z2, Z4, S2 a S3. K žádnému
silnějšímu poznatku jsem zde nedospěl – očekávání na souvislost mezi známkou na vysvědčení
a zvolenou strategií nebyla potvrzena příslušnými testy.
V úloze Z4 naznačují výsledky, že použití kruhového diagramu mohou být častější u žáků (1.
ročníku šestiletých a 3. ročníku osmiletých gymnázií) se slabším prospěchem. Ale velikost
souboru mě nutí k opatrnosti v tomto závěru.
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V úloze S2 jsem sledoval souvislost mezi strategií S2-II a známkou na vysvědčení, nicméně
příslušný test nezávislosti nenasvědčuje žádné souvislosti mezi výskytem této strategie a
známkou na vysvědčení. Podařilo se však najít výlučný výskyt strategie S2-III u jedničkářů,
nicméně vzorek je natolik malý, že si nedovoluji vyjádřit podezření na jakoukoliv zákonitost.
V úloze S3 jsem sledoval souvislost mezi strategií S3-II a známkou na vysvědčení, nicméně
výzkum žádné souvislosti mezi výskytem této strategie a známkou na vysvědčení
nenasvědčuje.
Statistickým zkoumáním žákovských výsledků napříč všemi úlohami jsem nalezl odpovědi na
3. výzkumnou otázku: Je žákovské vnímání náročnosti úlohy vždy odpovídající skutečné
náročnosti, pokud ji měřím pomocí celkové úspěšnosti?
Výzkum ukázal, že žákovské vnímání náročnosti úlohy a její skutečná náročnost byly vždy
kladně korelované veličiny (v jednom případě však jen zanedbatelně), ale míra korelace se pro
jednotlivé typy úloh značně lišila. Vyrovnanějších korelačních koeficientů bylo dosaženo pro
testové úlohy určené středoškolákům, naopak pro úlohy testované na nižším stupni víceletých
gymnázií je znatelné výraznější kolísání.
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Příloha A: Řešitelské strategie pro ZŠ (Test 01)
Vážení žáci, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých úloh.
Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím
způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.
Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.
Děkuji za poctivý přístup k řešení.
Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Ročník řešitele:
Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:
(Pokud si nevzpomeneš, napiš odhad; případně známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváš)
Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)
Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)
(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)

Úloha 1
Národní park Šumava
Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991. Jeho rozloha je 690 𝑘𝑚2 , podíl lesů je 81%. Z celkové rozlohy
690 𝑘𝑚2 tvoří přírodně nejcennější I. zóny 13 % a území s omezením vstupu z důvodu ochrany přírody 16 %.
a)
b)
c)
d)

Kolik čtverečných kilometrů tvoří v Národním parku Šumava lesy?
Kolik čtverečných kilometrů zaujímají I. zóny?
Kolik čtverečných kilometrů tvoří území s omezením vstupu?
Převeď získané výsledky z a) až c) na hektary.

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)
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Úloha 2
Daň z přidané hodnoty
Firma Omega prodává počítač Xerius SX s DPH za 28 980 Kč, firma Delta uvádí u stejného počítače cenu
24 500 Kč bez DPH. DPH tvoří 20 % z ceny bez daně.
c) Kolik korun stojí počítač s DPH u firmy Delta?
d) U které firmy je finančně výhodnější počítač koupit?

(Procenta: Úloha o DPH, Úloha o NP Šumava)
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Příloha B: Řešitelské strategie pro ZŠ (Test 02)
Vážení žáci, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých úloh.
Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím
způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.
Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.
Děkuji za poctivý přístup k řešení.
Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Ročník řešitele:
Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:
(Pokud si nevzpomeneš, napiš odhad; případně známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváš)
Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)
Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)
(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)

Úloha 1
Déšť, nebo David?
Zaslechnete-li ve zprávách, že napršelo 5 milimetrů vody, znamená to, že na rovné ploše, do které se voda
nevsákne a ze které neodteče, by byla po takovém dešti vrstva vody vysoká 5 mm.
Když David zalévá, spotřebuje na záhon dlouhý 20 m a široký 2,4 m všechnu vodu z plné nádržky. Nádržka má
vnitřní rozměry 0,8 m, 0,7 m a 0,4 m.
Vypočítej, kdo dá záhonům víc vody; déšť, při kterém naprší 5 mm vody, nebo David. Kolik litrů je rozdíl?

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)
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Úloha 2
Kontrolorova zpráva
3. července
1
10
2
3

cestujících ………….. bez jízdenky

cestujících …………… síťová jízdenka

zbývající cestující …………… platná jízdenka na jednu jízdu
a) Zapiš zlomkem, jaká část kontrolovaných cestujících měla platnou jízdenku na jednu jízdu.
b) Urči, jaká část kontrolovaných cestujících cestovala se síťovou jízdenkou nebo s platnou jízdenkou na
jednu jízdu.

(Aplikační úlohy a zlomky: Úloha o dešti, Úloha o jízdenkách)
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Příloha C: Řešitelské strategie pro SŠ (Test 01)
Vážení studenti, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých
úloh.
Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím
způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.
Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.
Děkuji za poctivý přístup k řešení.
Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Ročník řešitele:
Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:
(Pokud si nevzpomenete, napište odhad, známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváte)
Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)
Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)
(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)

Úloha 1
Do konkurzu na místo ředitele Dopravního podniku města se přihlásilo pět zájemců, jsou to A, B, C, D, E.
V průzkumu mezi 600 zaměstnanci se jich 45 % vyjádřilo pro D, o něco méně procent hlasů získal B.
Pokud by statistický soubor tvořili jen ti z oněch 600 respondentů, kteří se rozhodli pro B nebo pro D, pak
,,rozložení sil“ mezi B a D znázorňuje diagram.
Kolik z dotazovaných se v průzkumu vyjádřilo pro A, C a E celkem? Vyjádřete i v procentech.

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)
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Úloha 2
,,Na Vánoce bude ryb dost.“
Aspoň to tvrdí mluvčí společnosti Rybářství Petr Štička. Řekl nám, že podle odhadu mělo být v rybníku Kuňk o
0,2 tuny ryb více než v rybníku Žbluňk. Po výlovu se ukázalo, že v Kuňku bylo o 2 % tun více, ve Žbluňku
dokonce o 10 % tun ryb více, než odborníci odhadli. Proto se ve skutečnosti z Kuňku vylovilo pouze o 0,1 tun
ryb více než ze Žbluňku. (Podle deníku Plesk.)
Podaří se vám na základě této tiskové informace doplnit údaje do tabulky?

Rybník
Kuňk
Žbluňk

Odhad v tunách

(Procenta: Úloha o výběrovém řízení, Úloha o rybnících)
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Skutečnost v tunách

Příloha D: Řešitelské strategie pro SŠ (Test 02)
Vážení studenti, rád bych Vás zapojil do své diplomové práce, která zkoumá žákovské strategie řešení různých
úloh.
Cílem práce je analýza postupů vedoucích k řešení různých úloh – úspěšnému, neúspěšnému, či dílčím
způsobem úspěšnému. Zaznamenejte do řešení všechny své postupy, případně další myšlenky.
Na řešení máte až 20 minut, při výpočtech můžete používat kalkulačky.
Děkuji za poctivý přístup k řešení.
Bc. Jan Hoffmann, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Ročník řešitele:
Známka na vysvědčení v pololetí školního roku:
(Pokud si nevzpomenete, napište odhad, známku, kterou nejčastěji v poslední době dostáváte)
Úlohu 1 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Úlohu 2 vnímám jako: snadnou – středně obtížnou – obtížnou (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 1: ANO – NE (zakroužkujte)
Domnívám se, že mám úplné a správné řešení úlohy 2: ANO – NE (zakroužkujte)
Při řešení jsem kalkulačku využil: vůbec – jen někdy – velmi často (zakroužkujte)
(Údaje slouží čistě pro účely výzkumu.)

Úloha 1
Souprava
rychlíková
nákladní

Průměrná rychlost v km/h
77,4
39,6

Délka soupravy v m
74
115

Po rovnoběžných kolejích se obě vlakové soupravy pohybují týmž směrem. Jak dlouhý je časový interval od
okamžiku, kdy lokomotiva rychlíku dostihne záď posledního vagonu nákladní soupravy, do momentu, kdy
konec rychlíkové soupravy míjí čelo nákladního vlaku? Vyjádřete v sekundách.

(Úlohu 2 naleznete na 2. straně.)
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Úloha 2
U pokladny, v šatně a na chodbě k bazénu plaveckého stadionu objevil Láďa tři vývěsky pro návštěvníky a
vůbec z nich nebyl moudrý.
První vývěska: Ztratíte-li klíč od šatnové skříňky, zaplatíte 1 000 Kč.
Druhá vývěska: Neztratíte klíč od šatnové skříňky nebo zaplatíte 1 000 Kč.
Třetí vývěska: Když nezaplatíte 1 000 Kč, neztratíte klíč od šatnové skříňky.
Rozhodněte, zda sdělení jsou či nejsou v rozporu.

(Aplikace a logika: Úloha o vlakových soupravách, Úloha o vývěskách)
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