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Abstrakt: 

Tématem této diplomové práce je analýza chyb, které mohou vznikat v průběhu rozboru úloh 

řešených pomocí geometrických konstrukcí. Rozbor konstrukce je zde popsán jako zásadní část 

hledání vhodné strategie řešení. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány klíčové pojmy, 

které s tématem souvisí  (geometrická konstrukce, rozbor geometrické úlohy a chyba 

v rozboru), různé způsoby jejich zavedení a přístup k těmto pojmům. Dále je v práci představen 

experiment, který měl prozkoumat chyby, které žáci sekundy víceletého gymnázia dělají 

v průběhu rozboru geometrické úlohy. Chyby v rozborech jednotlivých úloh byly analyzovány 

tak, že byly roztříděny podle svého charakteru a byly popsány jejich možné příčiny. Z této 

analýzy pak vyplývají návrhy na využití těchto chyb v další výuce geometrie. 

Klíčová slova: 

konstrukční úlohy, geometrická konstrukce, rozbor konstrukce, chyba v rozboru, příčiny chyb 

 

  



 

 

Abstract: 

An error analysis that may appear in the process of a design of  problems solved by geometrical 

constructions is shis diplomas subject. The design of the geometrical construction is described 

as a cardinal  part of searching for ideal solving strategy. In the theoretical part of the thesis 

there are characterized crucial terms related to the subject (geometrical construction, design of 

a consruction and error in the design), various ways of their defining and diverse approaches to 

these terms. An experiment exploring errors in a design of a geometrical construction made by 

second grade pupils of a grammar school with eight-year study program was designed. 

Construction designs errors were analysed by sorting according to their features and their 

possible causes were described. Suggestions of error applications in following geometry lessons 

arise from this analysis. 

Keywords: 

construction problems, geometrical construction, design of a construction, error in the design, 

causes of errors 
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1 Úvod  

Ve své diplomové práci se zabývám především rolí chyby v rozboru geometrické úlohy 

- ten je zásadní pro orientaci v daném problému, z čehož plyne, že hraje nezastupitelnou roli 

v řešení úlohy. Toto téma mě zaujalo především proto, že ze zkušenosti své i svých kolegů jsem 

získal dojem, že geometrie je pro žáky jedna z nejneoblíbenějších disciplín matematiky. Podle 

mého názoru je to dáno tím, že každá konstrukce je svým způsobem specifická a není tedy 

možné sestavit určitý univerzální postup, pomocí kterého by se daly řešit všechny geometrické 

úlohy. I přes tuto velkou rozmanitost geometrických problémů, která komplikuje zobecňování 

přístupu k jejich řešení i k analýze, je cílem této práce pomocí vybraných úloh popsat určité 

elementární chyby žáků, které mohou nastat při práci se základními geometrickými objekty 

v samotném počátku řešení – tedy v rozboru geometrické úlohy. Právě zde, kdy žáci musí ze 

zadání vyextrahovat všechny podstatné informace, najít mezi nimi určité souvislosti a na jejich 

základě určit strategii řešení, se nachází příležitost k chybám, které mohou zásadně ovlivnit 

průběh a výsledek celého řešení. 

Jako učitel na víceletém gymnáziu (Gymnázium Jaroslava Seiferta o.p.s., Praha) jsem 

se tedy rozhodl na problematiku rozboru zaměřit při výuce v jedné třídě ve školním roce 

2016/2017 a v prvních dvou měsících školního roku 2017/2018. Výzkum byl proveden 

v listopadu roku 2017, kdy za sebou měli žáci kompletní výuku primy a dva měsíce výuky 

sekundy. 

Svou práci začínám vymezením základních pojmů – nejprve konstrukce a rozbor. Tyto 

dva pojmy tvoří základ řešení každé geometrické úlohy, tudíž považuji za nutné popsat jejich 

význam u různých autorů odborné literatury a učebnic. Poté následuje třetí pojem, a to chyba – 

ta souvisí s řešením jakéhokoliv matematického (a tedy i geometrického) problému a můžeme 

na ni pohlížet jako na problém v chápání žáka dané problematiky, především je ale chyba 

i příležitost k další výuce, kdy její analýza může výrazně pomoci s pochopením pojmů 

i s orientací v problematice.  

V další kapitole jsem se zaměřil na náplň geometrie ve škole jak z hlediska rámcového 

vzdělávacího programu, který udává základní cíle veškeré výuky, tak i z hlediska výukových 

materiálů, kdy jsem se zabýval několika vybranými učebnicemi a jejich teoretickým obsahem 

a navržené výukové aktivity jsem podrobil analýze. Na závěr jsem popsal, jakým geometrickým 

tématům jsem se s třídou ve výuce věnoval. 
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Po těchto dvou teoretických kapitolách následuje část, ve které popisuji experiment, 

který jsem v rámci svého zkoumání uskutečnil v již zmíněné třídě (zúčastnilo se 21 žáků) na 

víceletém gymnáziu. Kromě mnou vyučované třídy absolvovala test ještě druhá skupina (23 

žáků) v podobě třídy sekundy z EKO Gymnázia Poděbrady. Obě skupiny absolvovaly výuku 

geometrie srovnatelného rozsahu, proto jsem se rozhodl druhou třídu použít jako kontrolní 

skupiny mého zkoumání. 

Poslední kapitola je zaměřena na samotnou analýzu žákovských chyb s vybranými 

příklady řešení žáků. Porovnávám zde kvantitu podobných chyb v obou třídách, kterým byl test 

předložen, dále se pokouším popsat možné příčiny uskutečněných chyb a v souvislosti s tím 

navrhuji využití poznatků vyplývajících z analýzy v další výuce. 
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2 Vymezení základních pojmů 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v této části se zabývám třemi pojmy, které jsou 

elementární pro tuto práci, a to konstrukce, rozbor a chyba. K tomu, abychom plně pochopili 

současný stav přístupu k těmto pojmům a také ke geometrii obecně, je vhodné se nejprve 

alespoň stručně seznámit s historickým vývojem výuky geometrie u nás. 

2.1 Historický pohled na vývoj výuky geometrie na území dnešní ČR 

Didaktický postoj k řešení konstrukčních úloh se na našem území v průběhu let 

proměňoval. Do roku 1918 mapuje problematiku Mikulčák. 1  Mimo jiné upozorňuje na 

požadavek Komenského na zařazení geometrie do požadovaného výstupu školních znalostí,2 

když zdůrazňoval její potenciál pro rozvoj myšlení. V pozdějším období vznikl tlak na výuku 

geometrie požadavky řemeslné a počátků průmyslové výroby. Výuka byla v tomto období 

orientována na názorné ukázky zařazováním některých částí Eukleidovy geometrie bez širších 

souvislostí bez podávání důkazů. V průběhu 19. století rostl význam geometrie ve výuce a na 

počátku 20. století byly přeloženy do češtiny F. Servítem i Eukleidovy Základy. V tomto období 

(19. století a počátek 20. století) byla vytvořena silná tradice geometrie ve školní výuce.3 Od 

poloviny 20. století je ve výuce kladen větší důraz na axiomatickém budování geometrických 

poznatků a jejich formální dokazování.4 To zvyšovalo nároky na žáky (i učitele), aby měli 

schopnost uchopit konstrukční úlohy prostřednictvím své zkušenosti. Patrně vzhledem 

k náročnosti, ale i odtrženosti od jiných způsobů poznávání se význam geometrie ve výuce v 60. 

a počátkem 70. let minulého století snižuje.5 Ústup geometrie ve školní výuce byl doprovázen 

také příklonem k množinově-strukturální koncepci výuky geometrie a poklesem zájmu 

o geometrické objekty. V polovině 80. let tedy byla geometrie vyučována zejména 

transmisivním přístupem na základě axiomatického budování.6 Podstatná změna pak přichází 

s prosazováním konstruktivismu do výuky od první poloviny 90. let minulého století. 

V tuzemském prostředí v oblasti výuky geometrie jsou s ním spojeni autoři jako např. Hejný.7 

                                                 
1 MIKULČÁK, Jiří a Jindřich BEČVÁŘ. Nástin dějin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých 

zemích do roku 1918. Praha: Matfyzpress, 2010. Dějiny matematiky. ISBN 978-80-7378-112-5. 
2 Tamtéž, s. 60. 
3 NETUKA, Ivan. Vývoj matematiky v ČSR v období 1945-1985 a její perspektivy. Praha: Univerzita 

Karlova, 1986. s. 70. 
4 Tamtéž, s. 186. 
5  JIROTKOVÁ, Darina. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. V Praze: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-399-3. s. 38. 
6 Tamtéž. 
7 HEJNÝ, Milan. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. V Praze: 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-776-2. 
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Konstruktivistická výuka usiluje o propojení geometrických útvarů se zkušeností žáka, jeho 

vlastní manipulace s objekty, dovozování a argumentace. 

2.2 Pojem konstrukce 

Konstrukční úlohy lze chápat jako úlohy, „v nichž mají žáci na základě určité množiny 

podmínek sestrojit geometrický útvar“8  Řešení konstrukčních úloh je dosahováno zejména 

rýsováním.9 Součástí zadaného úkolu je obvykle pokyn „sestrojte“ nebo „narýsujte“ určitý 

útvar nebo několik útvarů, které vyhovují zadaným podmínkám. 10  Zadání geometrických 

konstrukčních úloh směřuje obvykle k nalezení všech útvarů s požadovanými vlastnostmi.11 

Konstrukčními prostředky jsou obvykle pouze pravítko a kružítko, doprovázeny jsou však často 

výpočty k analýze a vysvětlení konstrukcí.12 

 Eukleidovy Základy obsahují sérii teorémů a problémů, problémem je požadavek 

vytvoření nového geometrického útvaru na základě dosavadních poznatků (teorémů). Za řešení 

tohoto problému můžeme považovat konstrukci tohoto útvaru. Konstrukce je však sama o sobě 

teorémem, specifickým teorémem v podobě postupu (algoritmu). Slovo konstrukce má tak dva 

významy. Konstrukce může znamenat jednak samotné rýsování (značení, kreslení, 

zaznamenávání) daného útvaru – vyznačení jeho fyzické existence, ale i postup odvození 

daného útvoru z předchozích axiomů.13  Oba významy konstrukce jsou spolu spjaty, neboť 

provedená konstrukce (rýsování) dle pravidel konstrukce (postup) slouží pak jako důkaz 

existence takového útvaru. 

Chápání konstrukce jako postupného naplňování jednotlivých (přípustných) kroků 

můžeme nalézt např. u Odvárka,14 který uvádí, že „Eukleidovská konstrukce neznámého bodu 

X je posloupnost (K0, K1,… Kn) základních konstrukcí, které končí v Kn sestrojením bodu X.“ 

Pojem konstrukce je autory uváděn i v kontextu konstrukce důkazů při řešení důkazových 

                                                 
8 RENDL, Miroslav, VODROVÁ, Naďa a kol.  Kritická místa matematiky na základní škole očima 

učitelů.  1. vyd., Praha: Univerzita Karlova, 2013, 358 s. ISBN 978-80-7290-723-6. s 107. 
9  KUŘINA, František. 10 pohledů na geometrii. Praha: Matematický ústav akademie věd České 

republiky, 1996, 249 s. ISBN 80-85823-21-7. 
10 STOPENOVÁ, Anna. Geometrie s didaktikou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 62 

s. ISBN 80-7067-978-6. s. 60. 
11 ODVÁRKO, Oldřich, CALDA, Emil a Jaroslav ŠEDIVÝ. Metody řešení matematických úloh. 2. vyd., 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 187 s., č.pub. 1014-5118. s. 133. 
12 MARTIN, E. Geogre. Geometric Constructions. 1. ed., New York: Springer Science, 1998, 206 p. 

ISBN 978-1-4612-6845-1., p. x 
13 Tamtéž, p. 2-3. 
14 ODVÁRKO, Oldřich, CALDA, Emil a Jaroslav ŠEDIVÝ. Metody řešení matematických úloh. 2. vyd., 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 187 s., č.pub. 1014-5118. s. 134. 
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úloh.15 Schopnost konstrukce útvaru je důkazem jeho existence.16 Konstrukční úlohy jsou však 

součástí širší množiny matematických určovacích úloh. Taková úloha „požaduje určení všech 

matematických objektů s požadovanými vlastnostmi“.17  Prostřednictvím těchto vlastností je 

určena podmnožina určité množiny objektů. Úkolem řešitele je pak určit podmnožinu jiným 

způsobem než je vymezena v zadání. V zadání konstrukční úlohy pak může být specifikován 

požadavek na nalezení alespoň jednoho takového prvku podmnožiny nebo např. nalezení všech 

prvků této podmnožiny. 18 

Šedivý s ohledem na konstrukční úlohy v rovině hovoří v případě řešení úlohy 

konstrukcí o požadavku sestrojit (zkonstruovat) geometrický útvar. 19  Za konstrukci považuje 

postup, kdy jsou na počátku dané některé prvky a za použití platných vět doplňovány tak, aby 

vznikl požadovaný útvar. Východiskem jsou obvykle základní Eukleidovské konstrukce 

(sestrojení bodů, přímek a kružnic) a nástroji při grafické realizaci konstrukce jsou pravítko 

a kružítko. 

Konstrukční úlohy Šedivý rozlišuje na polohové úlohy, v nichž je dané umístění 

(poloha) prvků úlohy, a nepolohované úlohy, v nichž je poloha alespoň jednoho prvku volná. 

Konstrukční úlohu nepolohovanou lze převést na konstrukční úlohu polohovanou. Dále Šedivý 

rozlišuje konstrukční úlohy podle počtu neznámých bodů na konstrukční úlohy s jedním 

neznámým bodem a konstrukční úlohy se dvěma a více neznámými body.20 Stopenová21 pak 

rozlišuje způsob řešení konstrukčních úloh metodou množiny bodů dané vlastnosti a konstrukci 

metodou zobrazení. 

Šedivý ve své publikaci22 uvádí čtyři metody řešení planimetrických a konstrukčních 

úloh spolu s ukázkami takových úloh a jejich řešení. Jde o metodu geometrických míst, kdy 

jsou při řešení použity známé umístění některých geometrických bodů. Metoda geometrických 

zobrazení v rovině je dále kategorizována23 na metodu osové souměrnosti, metodu středové 

                                                 
15 Tamtéž, např. s. 39. 
16 ODVÁRKO, Oldřich, CALDA, Emil, ŠAROUNOVÁ, Alena a Jaroslav ŠEDIVÝ. Metody řešení 

matematických úloh. Praha: Univerzita Karlova, 1980, 176 s., č.pub. 60-12-80. s. 58. 
17 Tamtéž, s. 56. 
18 Tamtéž, s. 57-58. 
19 ŠEDIVÝ, Ondrej. Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky.Konštrukčné úlohy a metódy ich riešenia. 

Nitra: Fakulta porodných vied UKF, 2001, 123 s. ISBN 80-8050-417-2., s. 22. 
20 Tamtéž, s. 22-23. 
21 STOPENOVÁ, Anna. Geometrie s didaktikou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 62 

s. ISBN 80-7067-978-6. s. 61. 
22 ŠEDIVÝ, Ondrej. Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky.Konštrukčné úlohy a metódy ich riešenia. 

Nitra: Fakulta porodných vied UKF, 2001, 123 s. ISBN 80-8050-417-2., s.23. 
23 Tamtéž, s. 43-112 
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souměrnosti, metodu posunutí, metodu otočení a metodu stejnolehlosti a podobnosti. Další 

autorem uváděnou metodou je metoda algebraicko-geometrická, která spočívá ve využití 

vztahů mezi velikostí známých úseček a úseček hledaných útvarů. 24  Poslední autorem 

uváděnou metodou je metoda analytické geometrie (metoda souřadnic).25 

Volnějším způsobem pak pojem geometrické konstrukce užívá např. Jirotková.26 Ta 

geometrickou konstrukci chápe do určité míry jako odhalování poznatků, jejich vzájemné 

provazování a jejich využívání (chápe tedy termín spíše z didaktického hlediska). Je patrné, že 

její pohled akcentuje využití zkušenosti žáka, příklady geometrické konstrukce pak slouží 

k osvojení si (zobecnění) některých vztahů. V tom se liší od výše zmíněných autorů, kteří 

v přístupu k příkladům geometrické konstrukce akcentují spíše její nevyhnutelnost, jako 

výsledek zadaných prvků a vztahů mezi nimi (axiomy). Zatímco jejich pohled akcentuje rozvoj 

schopnosti žáka deduktivního myšlení - na základě prvků a vztahů mezi nimi nalézat taková 

řešení, která jsou v souladu s jejich zadáním, tak v případě Jirotkové vyvstává geometrická 

konstrukce i jako nástroj k osvojování (např. prostřednictvím pozorování) určitých vztahů mezi 

prvky. 

Vondrová s Rendlem27 chápou konstrukčními úlohami takové úlohy, v nichž mají žáci 

za úkol zkonstruovat určitý geometrický objekt požadovaných vlastností. Na rozdíl od starších 

publikací upozorňují na řešení těchto úloh nejen klasickými nástroji (pravítko, kružítko), ale 

i softwarovými prostředky (zmiňují např. program Cabri nebo GeoGebra). I v jejich publikaci 

(která se zabývá zejména problémy žáků při řešení matematických úloh) zaznívá chápání 

konstrukce jako obecného algoritmu. Důraz na ono zobecňování v raných fázích řešení těchto 

úloh však považují z výukového hlediska spíše za problematické. 28  Konstrukční úlohu 

považují, s odkazem na Hejného,29 za zejména prostředek propojení množiny podmínek daných 

v teoretickém prostoru s jejich reprezentací v prostoru grafických entit, který má sloužit 

prostřednictvím manuální zkušenosti žáka k osvojení si geometrických poznatků.30 Na využití 

                                                 
24 Tamtéž, s. 112. 
25 Tamtéž, s. 23. 
26 JIROTKOVÁ, Darina. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie: výzkumný záměr Učitelská profese v 

měnících se požadavcích na vzdělávání. Vyd. 2. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 

ISBN 978-80-7290-552-2. s. 42. 
27 VONDROVÁ, Naďa a Miroslav RENDL. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. V 

Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3234-6. s. 133. 
28 Tamtéž, s. 135. 
29  HEJNÝ, Milan. Teória vyučovania matematiky 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1990. 
30 VONDROVÁ, Naďa a Miroslav RENDL. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. V 

Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3234-6. s. 135. 
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konstrukce jako cenného didaktického nástroje upozorňuje např. Herbst spolu s dalšími 

autory. 31  Seznamuje (konstrukce) žáky s geometrickými prvky, poskytuje důkaz pro 

předkládaná tvrzení, přičemž žáci se ho mohou aktivně účastnit, což (dle autorů) zlepšuje jejich 

porozumění problematice. 

Zapojení žáků do řešení konstrukčních úloh odpovídá požadavkům konstruktivistických 

teorií ve výuce, které chápou výuku nikoliv jako předávání definitivních poznatků (transmisivní 

vyučování), ale jako konstruování poznatků samotnými žáky.32 Úloha geometrické konstrukce 

odpovídá tomuto požadavku, přičemž naplňuje i pět tezí konstruktivistického přístupu 

stanoveným Stehlíkovou a Cachovou.33 Zejména naplňuje požadavek předkládání podnětných 

problémů, vyžaduje aktivní činnost žáka a orientuje se spíše na porozumění než na reprodukci. 

Řešení konstrukčních úloh se obvykle člení do čtyř fází.34 První fází je rozbor, jehož 

úkolem je zachytit možná řešení a odvodit konstrukční postup. Pomůckou takových úvah může 

být náčrtek zachycující předpokládané vztahy mezi známými a hledanými prvky. Za druhou 

fázi lze označit formulaci konstrukčního předpisu, který by měl vyplynout z rozboru jako 

logicky uspořádaný sled kroků k realizaci grafické konstrukce. 35  Třetí fází řešení 

konstrukčních úloh je provedení zkoušky. Kontroluje, zda sestrojený útvar dle konstrukčního 

předpisu odpovídá podmínkám zadané úlohy (zda je útvar jejím řešením). Čtvrtou fází je 

diskuze.  Uplatnění nachází zejména v případě, kdy některé prvky zadání jsou proměnné. 

Výsledkem této fáze může být stanovení podmínek řešitelnosti, podmínek nutných, 

postačujících, počtu řešení apod.   

                                                 
31 HERBT, Pat, FUJITA, Taro, HALVERSCHEID, Stefan a Michael WEISS. The Learning and Teaching 

of Geometry in Secondery Schools. A Modeling Perspective. 1. vyd. New York: Routledge, 2017, 250 s. ISBN 

978-0-415-85690-4. s. 106. 
32 CHYTRÝ, Vlastimil a Jana PRCHALOVÁ. Geometrie s didaktikou II. Ústí nad Labem: Univerzita 

J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. ISBN 978-80-7414-593-3. 
33  STEHLÍKOVÁ, Naďa, CACHOVÁ, Konstruktivistické přístupy k vyučování a praxe (Studijní 

materiály k projektu Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP), JČMF, Praha, 2006 
34 STOPENOVÁ, Anna. Geometrie s didaktikou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 62 

s. ISBN 80-7067-978-6. s. 60. 
35 ŠEDIVÝ, Ondrej. Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky.Konštrukčné úlohy a metódy ich riešenia. 

Nitra: Fakulta porodných vied UKF, 2001, 123 s. ISBN 80-8050-417-2., s.23. 
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2.3 Rozbor geometrické úlohy a jeho význam  

Rozbor geometrické konstrukční úlohy je důležitou fází jejího řešení. Odvárko a další36 

jmenuje tři účelné postupy řešení konstrukčních úloh. Nejprve jde o intuitivní odhad, při němž 

popíšeme konstrukci. Až následně zjišťujeme, zda každý bod s požadovanými vlastnostmi byl 

konstrukcí zachycen a zda všechny body konstrukce splňují požadované vlastnosti.  Autoři 

upozorňují, že lehčí školní úlohy pobízejí k spontánní konstrukci, ovšem bez kontroly, zda 

konstrukce zahrnuje všechny body požadovaných vlastností a zda výsledná konstrukce 

neobsahuje i body, které tyto vlastnosti nesplňují.37 Jako druhý způsob řešení konstrukčních 

úloh navrhují rozbor úlohy, z kterého vyplyne návrh konstrukce s provedením zkoušky. 

Upozorňují však, že sekvence kroků rozbor – konstrukce – zkouška (důkaz) -  diskuze, může 

být pro jednodušší úlohy (např. bez parametrů) příliš složitá. Proto v těchto případech preferují 

třetí způsob přístupu k řešení konstrukčních úloh, tj. využití množin všech bodů rovině, které 

splňují vlastnosti hledaného neznámého bodu. Pokud jsou množiny bodů eukleidovské křivky, 

umožňuje tento způsob zápis rozboru i zkoušky najednou.38 

Rendl s Vondrovou39 prostřednictvím odkazu na Kuřinu40 považují rozbor za klíčovou 

fázi řešení geometrické úlohy. Kuřina spatřuje obtížnost rozboru v tom, že řešení není 

nevyhnutelně dáno logikou, ale vyžaduje určitou míru zkušenosti, intuice a experimentování. 

Jde vlastně o hledání cesty, přičemž není jisté, zda bude nalezena. Nejde o nalezení (stále 

stejného) návodu nebo postupu, který je pak dále univerzálně uplatnitelný bez nutnosti invence 

ve všech následných úlohách konstrukce. Jak je patrné např. na Kuřinou uvedeném příkladu 

konstrukce pětiúhelníku,41 konstrukce útvaru se skládá z řady kroků (vyplývajících z vlastností 

prvků a vztahů mezi nimi), které musí být žákem objeveny. Nazíráme-li na vyučování spíše 

v konstruktivistickém pojetí výuky než v transmisivním pojetí42 předávání poznatků, je fáze 

rozboru konstrukční úlohy hlavním důvodem, proč je úloha žákům vůbec předkládána. Z tohoto 

pohledu pak za neúspěch této fáze lze považovat, pokud jsou žákům řešení jednotlivých 

                                                 
36 ODVÁRKO, Oldřich, CALDA, Emil a Jaroslav ŠEDIVÝ. Metody řešení matematických úloh. 2. vyd., 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 187 s., č.pub. 1014-5118. s. 134. 
37 Tamtéž, s. 133. 
38 Tamtéž, s.133-134. 
39 RENDL, Miroslav, VODROVÁ, Naďa a kol.  Kritická místa matematiky na základní škole očima 

učitelů.  1. vyd., Praha: Univerzita Karlova, 2013, 358 s. ISBN 978-80-7290-723-6. s 107 
40 KUŘINA, František. Matematika a řešení úloh. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7394-307-3. 
41 KUŘINA, František. Deset pohledů na geometrii. Praha: Matematický ústav AV ČR, 1996. ISBN 80-

85823-21-7. s.172-173 
42  POLÁK, Josef. Didaktika matematiky: jak učit matematiku zajímavě a užitečně. II. část, Obecná 

didaktika matematiky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-326-1. s. 49-52. 
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typových konstrukčních úloh předkládány jako návody a žáky jsou takto vnímány. Žáci pak 

budou patrně selhávat v náročnějších konstrukčních úlohách vyžadujících dílčí konstrukční 

kroky. Dokonce může docházet i k tomu, že konstrukci „od oka nakamuflují“, aby vypadala 

odpovídajícím způsobem, ale není podpořena konstrukčními kroky.43 V takovém případě pak 

řešení úlohy vlastně ztrácí význam. Předpokladem, aby se žáci fáze rozboru konstrukční úlohy 

aktivně účastnili, je, že náročnost předkládaných konstrukčních úloh bude odpovídat jejich 

schopnostem (na základě předešlých zkušeností) takovou úlohu vyřešit. Je zřejmé, že např. výše 

uvedenou úlohu konstrukce pravidelného pětiúhelníku vepsaného do kružnice žáci nebudou 

(v naprosté většině případů) schopni vyřešit, pokud nebudou mít určité zkušenosti s alespoň 

některými konstrukčními prvky dané úlohy. Pokud konstrukční úlohy budou příliš snadné 

(opakující se), přístup k jejich řešení sklouzne do podoby naučeného postupu.44 Při aktivním 

hledání řešení konstrukční úlohy žáky je třeba počítat s tím, že bude přirozeně docházet 

k chybám a chápat je jako nutnou součást procesu výuky.45 Náročnost rozboru předkládaných 

úloh by měla zohledňovat a působit na faktor motivace. Úspěchy žáků v řešení úloh mohou 

pozitivně podpořit jejich sociální a výkonové motivy a omezit demotivující činitele (strach 

z předmětu, neúměrná zátěž). Příliš snadné úlohy však mohou vést k nudě ve výuce,46 rutině, 

šablonovitosti. Náročnost konstrukčních úloh, která se projevuje při jejich řešení zejména 

ve fázi jejich rozboru, by měla být patrně na hraně možností žáků – aby dosažení úspěchu pro 

ně bylo náročné, lež dosažitelné. 

Konstrukční úloha může být tedy pro žáka pouhým úkolem, při kterém žák aplikuje 

dříve naučenou strategii (již řešil obdobný problém), ale též novým problémem, pro který musí 

uvedenou strategii řešení teprve hledat.47 Pro nalezení řešení těchto problémů je klíčový rozbor. 

Dle autorů Hejného a Kuřiny, kteří zastávají pozice konstruktivizmu ve výuce a jeho myšlenky 

rozvíjí na poli výuky matematiky, jsou právě tyto úlohy, kdy žáci nepostupují podle předem 

daného algoritmu, vhodné pro osvojování nových poznatků. Jako důležité zásady výuky 

matematiky formulují hledání souvislostí, zobecňování, prověřování, zdůvodňování, tvorbu 

pojmů. Vycházejí z předpokladu, že poznatky vznikají v mysli žáka při samotné činnosti, 

                                                 
43 RENDL, Miroslav, VONDROVÁ, Naďa a kol.  Kritická místa matematiky na základní škole očima 

učitelů.  1. vyd., Praha: Univerzita Karlova, 2013, 358 s. ISBN 978-80-7290-723-6. s 108. 
44 Opakování typově podobných úloh může být užitečné pro upevnění některých poznatků a návyků, 

nerozvíjí však schopnost hledat řešení (něco dosud neznámého, neobjeveného) na základě zadaných omezení 

konstrukční úlohy. 
45  POLÁK, Josef. Didaktika matematiky: jak učit matematiku zajímavě a užitečně. II. část, Obecná 

didaktika matematiky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-326-1. s. 51. 
46 Tamtéž, s. 24-25. 
47  NOVOTNÁ, Jarmila. Analýza řešení slovních úloh: [kapitoly z didaktiky matematiky]. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7290-011-0. s. 28. 
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opírající se o předešlé zkušenosti.48 Autoři též upozorňují na důležitost různosti prototypů 

geometrických obrazů.49 Na tuto problematiku upozorňuje v empirickém výzkum z poslední 

doby např. Rendl s Vondrovou,50 ale věnují se jí mnohem starší publikace.51 Uvíznutí představy 

žáků o určitém geometrickém objektu ve fixní podobě52  může vést k omezení schopnosti 

nalézat řešení geometrických problémů ve fázi rozboru. 

Ve fázi rozboru sehrává důležitou úlohou náčrtek např. cílové podoby konstrukce. 

V této fázi je pro žáka důležitá schopnost rozlišení mezi reprezentovaným objektem a objektem 

použitým pro jeho reprezentaci.53 Náčrtek (ale dále i pak samotná konstrukce) odkazují na 

geometrické vlastnosti, ale jsou však pouze jejich grafickými reprezentacemi. Rozlišení mezi 

nimi je řešeno úsilím o rozlišování teoretického prostoru geometrických objektů a vztahů 

a prostoru grafických entit.54 Schopnost řešit geometrické úlohy pak není jen o deduktivních 

schopnostech žáků, ale též o schopnosti rozlišovat mezi těmito prostory. Další obtíží při řešení 

úlohy může být schopnost žáků rozlišovat mezi abstraktním geometrickým objektem a jeho 

určitou konkrétní reprezentací v zadání úloh. 55  Na tuto problematiku upozorňuje např. 

i Odvárko, 56 když uvádí charakteristická zadání konstrukčních úloh, z nichž není patrné, zda 

je o konkrétní nebo abstraktní útvar.57 Role schématu při rozboru geometrické úlohy může být 

pouze deskriptivní, ale také heuristická – navádět žáky k řešení geometrické úlohy.58 Kuřina 

v souvislosti se schématy geometrických útvarů uvádí termín „umění vidět“59 pro schopnost 

dovozovat geometrické vztahy mezi prvky schématu. Gal a Linchevski uvádějí v souvislosti 

                                                 
48  HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy 

k vyučování. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-7367-397-0. s. 160-161. 
49 Tamtéž. 
50 RENDL, Miroslav, VONDROVÁ, Naďa a kol.  Kritická místa matematiky na základní škole očima 

učitelů.  1. vyd., Praha: Univerzita Karlova, 2013, 358 s. ISBN 978-80-7290-723-6. s 107-8. 
51 KABELE, Jiří a Jan VYŠÍN. Dvě statě o vyučování matematice v 6. postupném ročníku: procenta : 

geometrie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 
52 Např. zafixování polohových vlastností: krychle má „vždy“ svislé hrany. Tamtéž, s. 61 
53 DUVAL, Raymond. A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. 

Educational studies in mathematics, 2006, 61.1: 103-131. 
54 LABORDE, Colette. The hidden role of diagrams in students’ construction of meaning in geometry. 

Meaning in mathematics education, 2005, 159-179. 
55 MESQUITA, Ana Lobo. On conceptual obstacles linked with external representation in geometry. The 

Journal of Mathematical Behavior, 1998, 17.2: 183-195. 
56 ODVÁRKO, Oldřich, CALDA, Emil a Jaroslav ŠEDIVÝ. Metody řešení matematických úloh. 2. vyd., 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 187 s., č.pub. 1014-5118. s. 126. 
57 Např.: „Je dán trojúhelník ABC..,“, „Je dána přímka p a body A, B…“ Ze zadání není jasné, zda jde 

konkrétní útvary konkrétních vlastností nebo  o abstraktní útvary (proměnné v parametrech), které mohou nabývat 

celou řadu podob. 
58 MESQUITA, Ana Lobo. On conceptual obstacles linked with external representation in geometry. The 

Journal of Mathematical Behavior, 1998, 17.2: 183-195. 
59 KUŘINA, František. Realismus konstruktivních přístupů k vyučování matematice. Vedecké štúdie KU, 

roč, 2002, 2: 40-47. 
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se schématem tři fáze interakce žáka s obrázkem, které napomáhají nalézat řešení. Jde 

o organizaci (zachycení tvarů a objektů), jejich rozpoznání a dále pak jejich reprezentaci do 

kognitivního systému žáka.60 Pro schopnost řešení úlohy ve fázi rozboru je patrně důležitá 

schopnost rozčlenit celkový obrázek (problém) na jednotlivé komponenty a následně je poté 

spojit zpět dohromady.61 

Jak již bylo uvedeno, fázi rozboru konstrukční úlohy lze nahlížet z různých 

pedagogických východisek. Historicky starší transmisivní přístup je založen na předávání 

vědomostí, které může mít podobu memorování bez předchozího porozumění. Naopak 

konstruktivistické pojetí62 předpokládá konstrukci poznatku samotnými žáky.63  Konstrukční 

úloha jako problémově orientovaný úkol může být vhodným reprezentantem tohoto přístupu.64 

Konstrukční úloha vhodně předložená žákům splňuje nároky kladené Maňákem a Švecem65 na 

aktivizující prvky ve výuce (diskuze, heuristický přístup k problémům, kritické myšlení apod.).  

Hejný s Kuřinou k problematice konstruktivismu ve výuce matematiky uvádějí deset tezí,66 

z nichž ve vztahu k fázi rozboru konstrukční úlohy lze zejména zmínit konstrukci poznatku 

žákem, tvorba příkladů a protipříkladů, formulace domněnek, hledání důkazů, argumentace, 

úsilí o nejrůznější druhy reprezentace, třídění, hierarchizování. 

Rozbor konstrukční úlohy v konstruktivistickém přístupu lze chápat jako heuristické 

řešení problému. Maňák se Švecem67 chápou heuristikou jako vědu zkoumající tvůrčí myšlení, 

ale také činnost řešení problémů. Akademický slovník chápe mj. heuristiku jako „umění 

vynalézat, metodický návod, jakými optimálními prostředky a postupy objevovat nové“68 Při 

řešení konstrukčních úloh to může být chápáno jako způsob jejich řešení. Dozajista to však 

může být cíl sám o sobě (provozování objevování nového), jako způsob rozvíjení této 

                                                 
60 GAL, Hagar; LINCHEVSKI, Liora. To see or not to see: analyzing difficulties in geometry from the 

perspective of visual perception. Educational studies in mathematics, 2010, 74.2: 163-183. 
61  BROWN, Dawn L.; WHEATLEY, Grayson H. Components of Imagery and Mathematical 

Understanding. Focus on Learning Problems in Mathematics, 1997, 19.1: 45-70. 
62  Konstruktivistické pojetí může být velmi náročné na přípravu, materiálově i organizačně. Výuka 

vyžaduje zpravidla více času a lze ji méně plánovat. POLÁK, Josef. Didaktika matematiky: jak učit matematiku 

zajímavě a užitečně. II. část, Obecná didaktika matematiky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-326-1. s. 50-

51. 
63 ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní 

a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Praha: Grada, 2012. Pedagogika. ISBN 978-80-

247-4100-0. s 8. 
64 Tamtéž, s. 10. 
65 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 49. 
66  HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy 

k vyučování. Praha: Portál, 2001. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-581-4. 160-161. 
67 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 113. 
68 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1351-2. 

s.306 
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schopnosti jdoucí nad rámec geometrie nebo matematiky vůbec. Pólya v podání Zelinky např. 

heuristiku chápe jako metodu tvůrčího řešení problémů69 a vymezuje pět kroků řešení úlohy, 

která má v sobě prvek objevování. Prvním krokem je vymezení a porozumění problému, 

tj. stanovení jaké informace jsou známy, jaké jsou podmínky řešení, jaká je charakter úlohy, 

spojitost s jinými úlohami apod. Druhým krokem je vytvoření plánu řešení, tj. zda lze řešit 

úlohu po částech, zda je možné ji přeformulovat, zařadit pod nějaký typ, odhadnout kroky 

řešení. Třetím krokem je realizace plánu, v případě geometrické úlohy by to bylo provádění 

konstrukce jednotlivých prvků cílového útvaru. Jejich završením by mělo být nalezení řešení, 

ale i otázky důkazu správnosti, možnosti jiných způsobů řešení, nebo i jiných řešení. Posledním 

krokem je reflexe celého procesu a úvahy nad jeho využitím např. pro řešení jiných úloh.70 

Samotný Zelinka pak přichází s určitou modifikací pod akronymem DITOR.71 Na matematické 

úlohy je zaměřený také Kopkův výzkumný přístup.72 Přístup předpokládá experimentování, 

stanování hypotéz, které jsou následně potvrzovány, či vyvraceny. Pro řešení konstrukčních 

úloh jsou však aplikovatelné i obecné přístupy k řešení problémových úloh ve výuce. Maňák 

se Švecem73  navrhují postup v pěti krocích. Nejprve dochází k identifikaci problému, dále 

k analýze problémové situace, vytvoření hypotéz a následná verifikace hypotéz. Podmíněným 

krokem je návrat k předchozímu kroku v případě neúspěšné fáze řešení.  

2.4 Úloha chyby ve výuce 

Učení žáků lze vnímat jako lidskou činnost, která má vnitřní a vnější projevy, a je 

orientovaná na dosažení určitého cíle.74 Některé výsledky této činnosti odpovídají očekávání. 

Výsledky, které jsou nedostačující nebo nesprávné, jsou označovány jako chyby. 75  Dle 

Červenky76 chyba odráží určitou úroveň znalostí žáka, jeho zvládnutí učiva (a lze s ní tedy dále 

pracovat). Na chybu lze tak nejen nahlížet jako na nežádoucí jev, ale i jako na běžnou součást 

                                                 
69  ZELINA, Miron. Tvořivost v matematice: Metod. materiál pro učit. matem. Ostrava: Krajský 

pedagogický ústav, 1990. ISBN 80-900158-9-1. s. 66. 
70 Tamtéž, s. 71. 
71 Tamtéž, s. 73. 
72 KOPKA, Jan. Umění řešit matematické problémy. Praha: HAV, 2013. ISBN 978-80-903625-5-0. s. 18. 
73 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 116. 
74  KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 

Pedagogika. ISBN 978-80-247-2834-6, s. 114. 
75 KULIČ, Václav. Psychologie řízeného učení. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0447-5, s. 3. 
76 ČERVENKA, Stanislav. Angažované učení. Praha: T. Houška, 1992. s. 35. 
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lidské činnosti (učení). 77  Samotná chyba je jednak informací, ale může mít i poznávací 

a výchovný význam.78 

Předpokladem je její detekce (víme, že chyba nastala), byla identifikována (zpětná 

vazba žákovi) a byla interpretována (co chybě předcházelo a jaké z chyby plynou důsledky pro 

další činnost) a dále byla chyba opravena.79 Pouhé vnímání chyby jako negativního jevu může 

vést k tlaku učitele na žáka (i nevědomému), aby se chyby vyvaroval. To může vést 

k vynakládání více energie na předmět, ale i strachu ze strany žáka a zmatkování. Podle 

Hejného80 je důležité odhalit příčinu chyby, aby se pro žáka stala užitečnou zkušeností a příště 

se jí nedopustil. Učitelova znalost problematiky má tedy úlohu diagnostickou (zjištění, do jaké 

míry si žák chybu uvědomuje) a edukační (nápravu nedostatku). Samostatným problémem je, 

že je často za chybu považováno něco (např. odpověď žáka), co je v rozporu s očekáváním. 

Skalková ve své publikaci z roku 1999 uvádí, 81 že úspěšné učení nemusí být bez chyb. 

Za důležitou považuje další práci s chybou. Prvotní je zjištění frekvence a typu chyb. Chyby 

jsou informačním zdrojem ohledně postupu žáků v učivu a dále též mohou vznikat určitou 

situací (spěch, atypické aplikace úkolů apod.). Učitel by měl chyby využít „jako zpětné vazby 

s cílem upevnit správné řešení“.82 Autorka uvádí, že součástí práce s chybou by mělo být 

vyhledávání chyb žáky ve vlastní práci a samostatné nalézání správných řešení. V souvislosti 

s problematikou chyb dále upozorňuje na motivaci žáků strachem. Odkazuje na jeho negativní 

důsledky potvrzené i experimenty.83 

V otázce chyb ve výuce jsou důležitou kapitolou i chyby učitele při hodnocení žáků. 

Učitel se může dopouštět hodnoticích soudů bez poznání příčin, podmínek žákova výkonu, bez 

stanovených hodnoticích kritérií a vůbec cíle daného hodnocení. Do hodnocení žáků učiteli se 

mohou promítat i osobnostní sklony učitele, např. sklon k přísnosti, k vyhraněnosti, vliv 

aktuálního psychického stavu apod. Dalšími zdroji chyb v hodnocení žáků učitelem může být 

jeho subjektivní vnímání žáka (např. dojem, očekávání, předpoklady), které nemusí být 

                                                 
77  KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 

Pedagogika. ISBN 978-80-247-2834-6, s. 115. 
78 Tamtéž. 
79 Tamtéž. 
80 H-mat, o.p.s. Práce s chybou: předcházíme u dětí zbytečnému strachu. 2017. [cit. 15. 11. 2017]. 

Dostupné z: https://www.h-mat.cz/principy/prace-s-chybou. 
81 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. Pedagogika. ISBN 80-85866-33-1. s. 162. 
82 Tamtéž, s. 163. 
83 Tamtéž. 
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naplněno.84 Učitel by měl na chybu žáka adekvátně zareagovat, prostřednictvím tzv. korekčních 

postupů. Některé z nich uvádí s odkazem na Mareše a Křivohlavého85 ve své publikaci Kolář 

se Šikulovou.86 Korekční postup může mít podobu prosté výzvy k opětovnému řešení úlohy, 

hledání (dalšího) správného řešení, učitel může úlohu přeformulovat, pokud to okolnosti 

dovolují, úlohu může rozdělit na dílčí části, které jsou samostatně řešitelné. Jiný směr 

korekčních postupů je poskytnutí určitých orientačních bodů, užitečné informace, analogie, 

nebo i návodu. Další skupina korekčních odpovědí se zaměřuje na samotnou chybu. Může jít 

o nabídku možných oblastí, kde mohla vzniknout chyba, nebo vysvětlení chyby s přenecháním 

její opravy žákovi. Učitel může také vyvolat všeobecnou diskuzi o příčině možné chyby, popř. 

zadat jiný problém, který povede k odhalení chyby v původní úloze. Na identifikovanou chybu 

může učitel reagovat zadáním studia určité látky nebo jejího zopakování. Může se také omezit 

pouze na sdělení správného řešení a hledání příčiny chyby nechat v první fázi na žákovi. 

Otázkou je také časové hledisko a kdy na chybu reagovat (např. okamžitě po jejím objevení, 

s odstupem, po probrání určitého bloku látky aj.) a adresnost (oslovit pouze žáka, který chybu 

realizoval, nebo chybu zmínit jako často realizovanou aj.). Autoři za časté nedostatky v práci 

s chybou považují situace, kdy chybou (jejím vyhledáním) se zabývá pouze učitel. Žáci pak 

neumí chyby vyhledávat a kriticky zhodnotit svoji práci (např. řešení úlohy) a nepřebírají 

odpovědnost za výsledek své práce. Za další pochybení považují situace, kdy učitel s chybou 

dále nepracuje (např. opraví písemné práce, sdělí žákům známky, nicméně chyby s nimi 

neprobírá).87 

V. Kulič ve své publikaci Chyba a učení z roku 1971, na kterou odkazuje řada 

současných tuzemských prací věnujících se didaktice, upozorňuje na to, že chyba je v tradičním 

pojetí vyučování důležitým ukazatelem dosaženého výsledku učení.88 Chyba je chápána jako 

nástroj kontroly a hodnocení. V kritice tohoto tradičního pojetí uvádí, že je třeba zjišťovat, jaké 

chyby a proč žák dělá, tedy využít diagnostické funkce chybného výkonu. 89  Nedostatek 

tradičního pojetí podle Kuliče vyplývá z přesvědčení, že vyučování je pouhá komunikace 

                                                 
84  KOLÁŘ, Zdeněk. Objektivní a subjektivní hodnocení ve škole. IN VALIŠOVÁ, Alena. Historie 

a perspektivy didaktického myšlení. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0914-2. s. 286. 
85 MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 

80-210-1070-3. s. 99-105. 
86  KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 

Pedagogika. ISBN 978-80-247-2834-6, s. 116. 
87 Tamtéž, s. 117. 
88  KULIČ, Václav. Chyba a učení: funkce chybného výkonu v učení a v jeho řízení. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1971. Knižnice psychologické literatury. s. 11. 
89 Tamtéž, s. 13. 
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vědomostí od jednoho subjektu k druhému. Kulič rozebírá starší teorie chyb v učení,90 chybu 

chápe jako důležitou zpětnou vazbu regulující další kroky v učení. Poukazuje na to, že teorie 

učení obvykle požadují pro efektivní učení co největší angažovanost učícího se. I z pohledu 

kontroly učebního procesu je vhodné předkládat učícímu se subjektu určité úkoly.  Triviální 

úkoly nepřispívají rozvoji a nenesou informační hodnotu. Naopak přesycení úkoly může vést 

k nezvládnutí s doprovodnými negativními jevy (negativní emoce, rezignace). 91  Nastavení 

obtížnosti látky je tak důležitým parametrem učení. Četnost a charakteristika chyb je pak jeho 

indikátorem. Za důležité považuje, že pro učícího není podstatný pouze „objektivní obsah 

výsledku činnosti“ (učení), ale i jeho „psychická reprezentace“.92 Autor odkazuje na empirické 

výzkumy obhajující tezi, že učení doprovázené chybami nemusí vést k horším výsledkům než 

učení s chybami. Zároveň však uvádí: „K tomu, aby se i chybný výkon stal nositelem informace 

pro subjekt, je ovšem třeba splnit řadu subjektivních i objektivních podmínek.“93 Obecným 

předpokladem je schopnost čerpat informace i z negativních výsledků, která je patrně silně 

individuální. Zde také vstupuje do hry smysluplnost chyby, její využitelnost v dalším procesu 

učení. 94   Předpokladem jejího využití jsou pak, jak uvedeno již výše, její identifikace, 

interpretace a dále komunikace směrem k žákovi. 

Vnímání chyb a jejich komunikace je podmíněna uplatňovanou strategií výuky, která 

podmiňuje práci pedagoga, jeho cíle a i hodnocení ve výuce.95 Zprostředkující model výuky je 

založen na poměrně podrobném plánu výuky a předem stanovených výukových cílech (např. 

kompetencích žáka). Tak vzniká situace, kdy cíle jsou kritériem pro výběr učiva.96 V takovém 

systému vnímání je pak chyba dobře měřitelná. V případě vstřícného pojetí výuky, které je 

založeno na plánování témat, námětů a jehož úsilí směřuje spíše k obecné tvořivosti a emoční 

inteligenci pojetí chyby je nesnadněji uchopitelné, 97 neboť hodnoty nejsou spatřovány např. ve 

správném řešení úkolu, ale např. ve schopnosti komunikovat o něm atp. 

Jak uvádí Kulič, využitelnost chyby je úzce spojena s osobnostními dispozicemi žáka 

a způsoby komunikace chyby. Komunikace chyby směrem k žákovi se velmi úzce dotýká 

                                                 
90 Tamtéž, s. 20-48. 
91 Tamtéž, s. 66. 
92 Tamtéž, s. 67. 
93 Tamtéž, s 93-94. 
94 Tamtéž, s. 94-96. 
95 SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. 

Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-262-9. s. 80. 
96 HARBO, Torsten. Humanizace vzdělání a současné teorie kurikula. Pedagogika, 1991, vol. 41, n. 3, s. 

247-255.. 
97 SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. 

Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-262-9. s. 81, 83. 
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i problematiky hodnocení jeho výkonu (ať už ze strany učitele, ale zejména jím samým). 

Vyjádřené hodnocení by mělo vést k identifikaci chyby a navedení na hledání příčin chyby, 

např. nabídkou alternativních postupů nebo pečlivým zopakováním postupu. 98  Hodnocení 

učitele by však mělo, zejména ve vstřícném pojetí výuky, vést také k určitému smíření žáka 

s vlastním výkonem. Objevený nedostatek pak může sloužit jako materiál pro další tvůrčí 

činnost.99 Hodnocení by tedy nemělo být určitým postihem za špatně provedený úkol, ale pro 

žáka přijatelnou reflexí stavu, která neústí do negativních emocí jako strach apod.100 a která 

bude potenciálem pro budoucí zlepšení výkonu. Slavík101 také upozorňuje, že úlohou učitele je 

tedy mj. vést žáky k práci s vlastními chybami a nastolit atmosféru, kde chyba není považována 

za selhání nebo negativum, ale příležitost ke zlepšení. Odkazem na Dvořáka,102 ukazuje, že 

tento pohled se v průběhu času vyvíjel. V tradičním pojetí je chyba projevem nekázně, 

nesoustředěnosti a nedostatku úsilí žáka, tedy jeho neochoty se učit. V behaviorálním pojetí je 

pak chyba nežádoucí reakce. Prostřednictvím hodnocení jako zpětné vazby k výkonu žáka jsou 

udíleny odměny a tresty, které mají posilovat žádoucí reakce a oslabovat nežádoucí reakce 

(chyby). Samotné chybě není věnována podstatná pozornost, je chápána pouze jako do jisté 

míry náhodná nežádoucí reakce, kterou je třeba eliminovat. Tento přístup v teorii pedagogiky 

dominoval do šedesátých let minulého století. V kognitivním pojetí je již chyba chápána jako 

nositel určité informace, kterou lze využít v dalším vzdělávacím procesu. Přirozeně tak ústí do 

požadavku rozvoje strategií práce s chybou. 

Práci s chybou se v oblasti didaktiky matematiky věnoval např.  Mikulčák.103 Ve vztahu 

k opakování látky např. zkoušením některého žáka upozorňuje na potřebu příznivého ovzduší 

a doporučuje začít nejprve lehčími otázkami a postupně přecházet k náročnějším. Žák by měl 

mít dostatek času na rozmyšlenou. Do opakování by měla být dle Mikulčáka zapojena i třída, 

které dává učitel opravovat chyby zkoušeného žáka. Žáci mohou doplňovat i podrobnosti.104 

                                                 
98 Tamtéž, s. 101.  
99 ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: SARAH, 1997, 219 s. ISBN 80-
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Za výhodu písemných prací považuje možnost důkladné analýzy chyb, jak jednotlivců, 

tak i celých tříd, na jejichž základě pak mohou být nedostatky odstraňovány. Z pohledu 

informační hodnoty chyb upozorňuje na potřebu krátkých informačních zkoušek, které napoví, 

kterému učivu žáci porozuměli a kterému nikoliv. Chyby v písemných pracích jsou pak zpět 

žákům předkládány, aby chyby ve svých pracích analyzovali a hledali jejich příčiny. Následnou 

pomocí je jim vypracování úlohy na tabuli lepším žákem. Na úrovni třídy učitel pak seznámí 

žáky s typickými chybami a způsoby jejich odstranění. Analýza chyb slouží k zaměření 

dodatečných cvičení. Možné následné ústní zkoušení žáka slouží k přesvědčení se o příčinách 

jeho neúspěchu.105 

Mikulčák kategorizuje 106  chyby pro účely hodnocení, nicméně tato kategorizace je 

využitelná i pro práci s chybou a zaměření další výuky nebo opakování látky. Rozlišuje závažné 

chyby a nepodstatné chyby. Závažné chyby se týkají základních dovedností (v oblasti geometrie 

např. základní představy o geometrických útvarech). 

Lze říci, že si autor velice jasně uvědomuje informační hodnotu chyby a má promyšlené 

strategie analýzy chyb a reakcí na ně. Absentuje však stránka psychologická, nevěnuje se 

stránce dopadů chyb a následných navrhovaných procedur (prací s chybou) na motivaci žáků 

věnovat se další výuce, pocitům jejich neúspěchu, nejistoty, postavení v kolektivu, možnosti 

uspět atp. 

Pohled na didaktiku matematiky se postupně vyvíjel a s ním i související pohled na 

chybu žáka. Devatenácté století bylo pod vlivem umělých metod vyučování (logický postup 

probírání učiva s důrazem na abstrakci). Druhý směrem, uplatňovaných zejména od počátku 

20. století jsou tzv. přirozené metody, kladoucí důraz na matematické zkušenosti žáků a jejich 

představy. Kompromisem uvedených tendencí byly tzv. kombinační metody. Meziválečné 

období je pak ovlivněno reformním hnutím, vycházejícím z behavioralistické teorie. Po druhé 

světové válce je přístup k výuce ovlivněn vlivem sovětské metodiky a světových 

modernizačních tendencí rozlišujících logickou a psychologickou stránku vyučování. Od 

poloviny 70. let se ve výuce matematiky prosazuje množinové pojetí doprovázené vysokou 

mírou abstrakce. Po roce 1989 dochází k liberalizaci matematického vzdělávání, větší důraz je 

kladen na spontánnost a přirozenost matematických představ.107  

                                                 
105 Tamtéž, 152-154. 
106 Tamtéž, s. 155. 
107 NOVÁK, Bohumil. Matematika III: několik kapitol z didaktiky matematiky. Olomouc: Vydavatelství 

Univerzity Palackého, 1999. ISBN 80-7067-979-4. s. 5-10. 
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Z poznatků pedagogiky matematiky vyplývá, že výuka matematiky nemá pouze 

logicko-matematický charakter, ale též psychologicko-pedagogický. 108   Uvědomění si této 

skutečnosti vedlo ke snaze využít řady metod, (jako např. experimentování), postupů, pomůcek 

a vybavení,109 aby výuka byla účinnější. S tím souvisí příprava učitele na hodinu, ale i následný 

rozbor hodiny,110 v němž má místo i rozbor chyb žáků. Hodnocení a klasifikace žáků nemají 

jen funkci kontrolní a výchovnou, ale též diagnostickou, prognostickou, rozvíjející 

a orientační.111  

V současném prostředí, kdy Rámcové vzdělávací programy kladnou pouze požadavky 

na cílovou úroveň znalostí žáka, nabízejí poměrně liberální přístup k výběru učebních metod. 

Chyby a jejich hodnocení bude tak podmíněno charakterem aplikovaných vyučovacích metod. 

Přístup k chybám žáků se bude do značné míry lišit dle zvoleného vyučovacího přístupu. Např. 

v rámci problémového vyučování112 s využitím badatelské metody, heuristické metody nebo 

problémového výkladu, bude k chybám docházet častěji a budou integrální součástí výuky. 

  

                                                 
108 RŮŽIČKOVÁ, Bronislava. Didaktika matematiky. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 

80-244-0534-2. s. 25. 
109 Tamtéž, s. 47. 
110 Tamtéž, s. 71. 
111 Tamtéž, s. 77. 
112 Tamtéž, s. 85-86. 
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3 Geometrické konstrukce ve školní výuce 

V rámci výuky geometrie existuje mnoho možností, jakým způsobem zavádět jednotlivé 

geometrické pojmy a jak žáky učit konstrukce základních geometrických útvarů a vést je 

k pochopení jejich významu. V různých učebních materiálech můžeme tedy najít různé úlohy 

a aktivity doporučené autory k seznámení žáků s danými pojmy. V této části jsou rozebrány 

učebnice tří různých řad a jsou zde popsány způsoby zavedení základních geometrických 

pojmů. Nejprve se ale zaměřme, co o výuce geometrie říká rámcový vzdělávací program, který 

určuje základní cíle školní výuky , a tedy i geometrie. 

3.1 Podle RVP   

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který se týká i výuky na nižších 

stupních víceletých gymnázií, je součástí Národního programu vzdělávání, jako tzv. kurikulární 

dokument. Národní vzdělávací program, jehož existence vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),113 

je zpracován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, předkládán vládě k projednání. 

Ta jej pak předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení.114 Rámcové 

vzdělávací programy obecně vymezují klíčové kompetence a očekávanou úroveň vzdělání pro 

jeho jednotlivé etapy vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání tak 

„vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně 

vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol“,115 dále „specifikuje úroveň 

klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání“, „vymezuje 

vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo“ a „zařazuje jako závaznou součást základního 

vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi.“116  

Co se týče výuky geometrie, je pro základní školy a víceletá gymnázia klíčová kapitola 

5.2 Matematika a její aplikace, určitý vliv může nabývat kapitola 6 Průřezová témata.117 Co se 

týče konkrétně geometrie, kapitola 5.2 uvádí v tomto tematickém okruhu požadavek na 

                                                 
113 § 3, § 4. ČESKO. Zákon č. 561/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 

1. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 
114 § 3, odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. 
115 MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2007. [cit. 1. 11. 2017]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy, s. 2 
116 Tamtéž. 
117 Tím není vliv dokumentu na výuku geometrie na nižších stupních víceletého gymnázia vyčerpán.  

Jmenovat lze např. kap. 7 Rámcový učební plán stanovující časové dotace, kapitolu 8, nebo 9 věnující se vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadaných atd. 
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schopnost žáků určit a znázornit geometrické útvary, vzájemné polohy útvarů, porovnávat, 

měřit délku, úhly, obvod, obsah a zlepšování grafického projevu. Kladen je důraz na řešení 

problémů vycházejících z běžných životních situací. Žáci by si měli také osvojit „některé 

pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití“ 118  Z pohledu výuky 

geometrie je z dalších oblastí, na které se zaměřuje Rámcový vzdělávací program (dále též 

pouze RVP), relevantní zejména řešení Nestandardních aplikačních úloh a problémů. Oblast 

klade důraz na schopnost „analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační 

náčrty“ a posilovat „vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování“. 119 Do cílového 

zaměření vzdělávací oblasti matematika jako celek mj. patří vést žáka k „provádění rozboru 

problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému 

a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému“ což 

odpovídá i činnosti při řešení geometrických určovacích úloh. 

Očekávanými výstupy RVP na prvním stupni v oblasti geometrie pro druhé období je 

schopnost narýsovat základní rovinné útvary, grafické sčítání (odečítání) úsečky, určení 

obvodu, sestrojení rovnoběžek a kolmic, určení obsahu, rozpoznání a znázornění souměrnosti. 

Očekávaným výstupům odpovídá učivo, které se zaměřuje na základní útvary v rovině, základní 

útvary v prostoru, délku úsečky, obvod a obsah obrazce, vzájemnou polohu přímek v rovině 

a osově souměrné útvary. 120  Očekávaným výstupem pro 2. druhé období v oblasti 

nestandardních aplikačních úloha problémů je schopnost řešit „problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.“121 V této 

oblasti se tak naskýtá prostor pro uplatnění některých geometrických úloh. 

Z pohledu zaměření práce jsou rozhodující zejména očekávané výstupy pro druhý 

stupeň. V oblasti geometrie RVP očekává schopnost žáka využít polohových a metrických 

vlastností základní rovinných útvarů, načrtnutí a sestrojení těchto útvarů, určení jejich obvodu 

a obsahu, zvládnutí matematické symboliky a geometrických termínů, využití množiny bodů 

dané vlastnosti při řešení konstrukčních úloh, využití vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, 

středové a osové souměrnosti a dále pak určení úhlu měřením i výpočtem. Dále RVP očekává, 

že žák dokáže charakterizovat základní prostorové útvary, určí jejich objem a povrch, načrtne 

je a sestrojí, jakož i jejich obraz v rovině. V oblasti nestandardních aplikačních úloh a problémů 

                                                 
118 Tamtéž, s. 21. 
119 Tamtéž, s. 22. 
120 Tamtéž, s. 23. 
121 Tamtéž, s. 24. 
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je očekávaným výstupem užití logické úvahy a kombinační úsudek a dále též mj. prostorová 

představivost. 122 

Učivo v oblasti na druhém stupni se má tedy zaměřovat na rovinné útvary a jejich 

vlastnosti, metrické vlastnosti v rovině (druhy úhlů, vzdálenost, trojúhelníková nerovnost, 

Pythagorova věta), základní prostorové útvary a dále konstrukční úlohy. V případě 

nestandardních aplikačních úloh a problémů jsou mezi okruhy učiva uvedeny i netradiční 

geometrické úlohy.123 

3.2 Analýza vybraných učebnic 

Tato podkapitola se věnuje rozboru některých učebnic geometrie pro základní školy 

a nižší stupně víceletých gymnázií využitelných při výuce. Vybral jsem ty učebnice, které se 

zabývají především základními pojmy geometrie, na kterých se staví v další výuce. Cílem je 

porovnání přístupů k zavedení a vysvětlení jednotlivých pojmů ve vybraných učebnicích, se 

kterými jsem se během svého studia i učitelské praxe setkal. Záměrně jsem analyzoval 

učebnice, které se ve svém přístupu k zavádění pojmů výrazně liší, abych zachytil základní 

metody zavádění pojmů, které jednotlivé učebnice mohou prezentovat. 

3.2.1 Učebnice geometrie řady Fraus 

Učebnicemi, které mají ambici uplatňovat ve výuce geometrie prvky 

konstruktivistického přístupu, jsou učebnice nakladatelství Fraus. Pozornost budeme věnovat 

učebnici pro šestou třídu.124  Učebnice se nejprve věnuje geometrickým útvarům v rovině, 

shodnosti útvarů, osové souměrnosti, středové souměrnosti, mnohoúhelníkům a hranolům. 

Učebnice se v úvodu věnuje motivaci výuky geometrie, odkazuje nejprve na její užitečné 

aplikace. Snaží se připoutat pozornost žáků prezentováním optických klamů a prezentováním 

problémů (spojení měst na glóbu), které mají jiné řešení, než ke kterému žáci dojdou na první 

pohled. V kontextu dalšího odkazování se učebnice na reálné situace a obrazy reálného světa 

(např. hned kapitola Geometrické útvary) jako reprezentace geometrických útvarů je dosti 

sporné hned v úvodu u žáků zpochybnit důvěru v jejich vlastní smysly. Jestliže je jim v úvodu 

ukázáno, že se na ně nemohou spolehnout, proč by jim měli věřit v dalších kapitolách učebnice? 

                                                 
122 Tamtéž, s. 25. 
123 Tamtéž, s. 25. 
124 BINTEROVÁ, Helena, Eduard FUCHS a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6 pro základní školy a víceletá 

gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-656-7. 
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A jak poznat kdy věřit a kdy nevěřit? Úvod učebnice tak trochu staví učitele do role kouzelníka, 

získá sice pozornost, může však značně  znejistit a zmást své obecenstvo.125 

Po kapitole opakování jsou první kapitolou Geometrické útvary. Vhodné a v souladu 

s konstruktivistickým přístupem se jeví příklady z reálného světa reprezentující přímky,126 

kružnice apod. Vzhledem k tomu, že celá kapitola se věnuje pouze rovinným geometrickým 

útvarům, patrně by bylo vhodné větší zdůraznění této skutečnosti. Shrnutí základních pojmů 

(rovina, bod, úsečka, křivka, přímka, polopřímka) je (na str. 13, modrý text) provedeno bez 

matematického vyjadřování odkazy na analogie reálného světa (rovina jako deska, bod jako 

tečka, úsečka jako čára atd.) Zavedení základního značení je pak uvedeno ve slovníčku (též str. 

13). Učebnice pokračuje vzájemnou polohou přímek, bodu a úsečky a je zaváděna symbolika 

pro jejich vztahy. Zavádění pojmu totožných přímek,127 kdy přímky jsou totožné, „leží na 

sobě“, může být pro žáky matoucí. Není jasné, proč jeden objekt nazývat dvěma jmény nebo 

předpokládat, že jsou dva (anebo více). Patrně by bylo vhodnější začít dvěma úsečkami 

překrývajícími se pouze částečně. Tím by vyplynul jasný důvod označovat některé útvary, nebo 

jejich části, dvěma „jmény“. Patrně vhodnější je také začít příklady s úsečkami (odpovídající 

zkušenosti žáků) než s přímkami. Následují příklady na procvičení vzájemných vtahů bodů, 

úseček a přímek a jejich symboliky. K zamyšlení je zařazení úloh na měření vzdáleností do této 

kapitoly.128 Z pohledu symboliky kontrastují v této části úloha 1.6 a 1.8. (spolu s 1.10, 1.11). 

Zatímco v úloze 1.6 je žákům předkládán náčrtek s označenými délkami v kilometrech, tak 

v úloze 1.8 jsou žáci vyzýváni, aby přeměřili délky stran trojúhelníka, zda skutečně odpovídají 

popisku. V jednom případě tak předkládaný útvar slouží jako symbol, v druhém případě jde 

o konkrétní objekt. Uvedené může být dobrou ukázkou této problematiky náčrtků, vyžaduje 

však explicitní komentář ze strany učitele. Učebnice v této fázi také nepřímo poukazuje na 

problematiku chyb měření. Je otázkou, zda jde o vhodné místo – ihned po zavedení nových 

útvarů, které mají jasně ohraničené konturu, jsou tyto pojmy tak do jisté míry rozmazávány 

a zpochybňovány. 

Následuje vymezení kružnice, kruhu a úhlu. V cvičeních je věnována zejména 

pozornost měření, práci s úhloměrem a převodu jednotek, v kterých se měří velikost úhlu. 

                                                 
125 Téma optických klamů, vnímání perspektivy je jistě relevantní, otázkou je však jeho zařazení hned do 

úvodu. 
126  I když příklad dvou kolejových tratí jdoucích k horizontu a neustále se přibližujících může být 

zavádějící reprezentací dvou rovnoběžných přímek. 
127 Příklad 1.2. c)  na str. 14 a slovníček pojmů na s. 14. 
128 Měření vzdálenosti není nutně související se vzájemnými vztahy geometrických útvarů. Patrně by bylo 

vhodnější kapitolu zařadit k obvodu a obsahu útvarů. 



29 

 

Okrajově (pouze k zamyšlení) jsou prezentovány vztahy úhlů v rovině. V případě kružnice je 

věnována pozornost zejména rozlišení kruhu a kružnice. V obou případech jsou hojně užívány 

příklady z možných reálných aplikací.129 Osvojení si konstrukce úhlů je následně využito při 

konstrukci trojúhelníku, jehož vlastnosti130 jsou odvozovány z konstrukčních úloh (str. 27). Na 

základě zkušenosti je vyvozováno zobecnění, které pak nabývá i podoby symbolického zápisu 

s následnou kategorizací trojúhelníků.131 Na konci bloku je uvedeno shrnutí učiva následované 

kontrolními úlohami. Formulace úlohy132 požadující vymezení určitých bodů, aby určovaly 

právě zadaný počet přímek, naráží na výše zavedený termín překrývajících se přímek. 133 

Nevhodnou formulaci zadání lze patrně spatřovat i u další úlohy,134 která požaduje určit počet 

bodů (nikoliv jejich vymezení), přičemž řešením je mj. i průnik dvou kruhů. 

Osově souměrné tvary jsou v učebnici nejdříve prezentovány na jevech, které žáci 

pravděpodobně zažili (odraz ve vodě, pavučina, motýlí křídla apd.), následuje objasnění jak 

jevu docílit (např. přeložením, překrytím) a po něm určitá formalizace zápisu. Ve cvičeních je 

pak kladen důraz na vlastní dotváření známých předmětů, prostřednictvím osové souměrnosti 

(čtyřlístek, hmyz apod.).   Následuje posun k abstraktnějším formám vytváření souměrných 

útvarům s návodem, jak je vytvářet, a k náročnějším útvarům.135 Následují cvičení zaměřená 

na identifikaci souměrnosti (a jejich počtu), pak učebnice představuje návod na konstrukci osy 

úhlu a přechází k souměrnosti v prostoru podle roviny (kapitola je však stále nazvaná „Osová 

souměrnost“. Příklad,136 na které je prezentována souměrnost podle roviny působí dosti uměle, 

protože ho lze neustále řešit souměrností podle osy v podobě přímky. Pozitivně lze však 

hodnotit příklady skutečných věcí souměrných podle roviny. Nic neříkající (ba i zavádějící) je 

však tvrzení objevu: „V prostoru mají souměrné útvary stejné rozměry a stejný tvar“137 

Učebnice po osové souměrnosti pokračuje středovou souměrností. Opět začíná úkoly, 

které mají žákům ukázat efekty jevu (aniž by je na to explicitně upozorňovala). Pak 

prostřednictvím speciálního případu osové souměrnosti dovozuje středovou souměrnost. 

Zatímco první část odpovídá snaze využívat zkušenost a vlastní dovozování při ozřejmování 

                                                 
129 Za těžko uchopitelnou lze považovat výzvu změřit o jaký úhel se „zlomí“ tyč ve vodě (str. 23). 

Učebnice opět připomíná, že věci nemusejí být takové, jaké se zdají. Matoucí může být také fotografie delfína na 

st. 19, který parně vyskakuje v jiné rovině, než souhlasně orientované s horizontem. 
130 Součet velikosti úhlů, velikost stran. 
131 Strana 28. 
132 Úloha 2 na s. 31. 
133 Pokud se mohou přímky překrývat, dvěma body může být veden neomezený počet přímek. 
134 Úloha 8 na s. 31 
135 Např. strany 37-41. 
136 Strana 44. 
137 Tamtéž. 
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jevu, druhá část volí diametrálně odlišný způsob dovozování, založený spíše na abstraktních 

představách a manipulacích s nimi. Pokud se držíme původního konceptu, je přirozenější se 

držet zřejmých příkladů středové souměrnosti jako např. květ (což se i děje v dalších částech 

učebnice). Odvozování středové souměrnosti lze tak považovat za určité vybočení z konceptu 

učebnice.138 Učebnice pokračuje řadou úloh na hledání středové souměrnosti, pracuje také 

se souřadnicemi. Za větší zdůraznění by patrně stál postup, jak ukázat, že zvolený útvar 

středově souměrný není. Podobně jako v případě osové souměrnosti učebnici zůstává při 

slovním zopakování poznatků, nevyužíván matematického zápisu. 

Další rozsáhlou kapitolou učebnice jsou mnohoúhelníky a hranoly. Učebnice vyzývá 

žáky, aby nejprve konstruovali libovolné kosočtverce a kosodelníky a pak srovnávali jejich 

vlastnosti se čtvercem a obdelníkem. Zatímco učebnice má tendenci útvary prostřednictvím 

řady kritérií odlišovat, lze se na útvary dívat také jako na speciální případy obecného útvaru, 

což učebnice pomíjí (a tím zastírá obecnější poznatek) a spíše útvary odlišuje. Dále se učebnice 

zabývá výpočtem obsahu těchto útvarů. Využívá k tomu čtverečkované sítě a užívá příklady 

z reálného světa jako náměstí nebo fotbalové hřiště. Pozornost je věnovaná také jednotkám 

obsahu a jejich převodům. 

V další části učebnice přechází ke krychli a hranolu. Prvotní úlohy směřují k narýsování 

jednotlivých prostorových útvarů. Obtížnějším úkolem pro představivost mohou být tělesové 

úhlopříčky.139 Následuje problematika objemu, která je prezentována praktickými problémy, 

jako napuštění akvária apod. Prvotní představa objemu je utvářena schopností zaplnit těleso 

malý krychlemi.140 Po zavedení objemových jednotek se učebnice zabývá převody mezi nimi 

a výpočty objemu složitějších těles, které mohou mít praktické využití (objem schodiště apod.). 

Poslední výukovou látkou je povrch krychle a kvádru. Problematika je uvedena 

rozloženým obalem od krabičky léků. Tato intuitivní představa povrchu je dále rozvíjena 

představou rozvinutí útvarů do plošné sítě. Z ní je pak, na základě předešlých poznatků 

s rovinnými útvary, odvozována plocha prostorových útvarů (dovozeny jsou vzorce pro 

                                                 
138 Otázkou je také sled zařazení učiva, tj. zda není z pohledu zkušenosti žáka vhodnější předřadit jev 

středové souměrnosti před jev osové souměrnosti. 
139 Např. úloha 3.7. na str. 65. Bez představy roviny, kterou tělesová úhlopříčka probíhá, je její konstrukce 

a představa o jejím umístění v prostoru značně nejistá. Představu roviny řezu hranolu však učebnice nerozvíjí. Je 

pak otázkou, zda zařazovat do učiva vůbec tělesovou úhlopříčku. 
140 Z tohoto pohledu jsou nevhodně zvolené ilustrace v podobě  tvarovaných plastových  lahví apod. 
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výpočet povrchu krychle a kvádru).141 Na závěr celé kapitoly prostorových útvarů je jako 

obvykle uvedeno graficky odlišené shrnutí poznatků kapitoly s následujícími kontrolní úkoly. 

Učebnice je doplněna pracovní sešitem,142 na nějž učebnice průběžně odkazuje.143 Na 

rozdíl od učebnice je pracovní sešit více věcný a je blíže matematické terminologii. V části 

věnované geografickým útvarů je řada konstrukčních úloh, stejně tak v případě osové a středové 

souměrnosti a mnohoúhelníků. Pro prostorové útvary jsou nachystány sítě pro jejich vytvoření. 

V poslední jmenované kapitole je pak podstatně také věnována pozornost obsahu, popř. objemu 

útvarů a převodům jednotek. 

Celkově lze říci, že učebnice se snaží navozovat situace, s kterými se žáci ve svém 

životě setkávají a upozorňovat je na geometrické jevy s nimi souvisejícími. Velký důraz je 

kladen také na užitečnost získaných poznatků pro řešení praktických problémů.144 Formální 

matematické vyjadřování je minimalizováno na popis objektů a poznatky jsou odvozovány 

zejména indukcí, zkušeností a kupením příkladů se stejným závěrem než deduktivním 

uvažováním. Učebnice se nesnaží získané poznatky nějak obšírně dokazovat. Učebnice velice 

dobře pracuje s barvami a grafickým rozlišením. Žáci mohou velice dobře odlišit slovní shrnutí 

poznatků (modrá oblast) nebo jejich formalizovanější zápis (oranžová barva). Přestože lze 

snahu učebnice přiblížit látku žákům, zasadit ji kontur jejich životní zkušenosti, považovat za 

chvályhodnou, jejím osudem se však může stát být nezávazným a nesoustředěným 145 

povídáním, z něhož to podstatné se dá zachytit na několika stranách oranžových oblastí. To se 

lze pak naučit zpaměti. Tím se však mime cíl učebnice na základě zkušenosti žáka zvnitřnit 

poznatky. Nedostatek námahy, určité obtížnosti (např. využití formalizovaného, precizního 

vyjadřování) může vést k nedostatku „prožitku látky“ a jejímu slabému zapamatování 

a osvojení. Neustálé odkazování na zkušenost reality také nepodporuje rozvoj abstraktního 

myšlení uzavřeného v konceptu určitých předpokladů. Sama učebnice přitom paradoxně na 

mnoha místech ukazuje, jak pouhé spoléhání se na smyslové vnímání světa může být ošidné. 

                                                 
141 Strana 71. 
142 BINTEROVÁ, Helena, Eduard FUCHS a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6 pro základní školy a víceletá 

gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-656-7. 
143 Učebnice odkazuje i na práci s počítačem. 
144 Např. kolik skla na výrobu akvária (str. 66) nebo kolik koupit barvy k nátěru haly (úloha 5.5, str. 72).  
145 Např. na str. 47 u osové souměrnosti domu otázka „Vysvětli je co je to hypotéka“, na str. 46 „Jaký je 

rozdíl mezi dlažbou a obkladem?“ atp. 
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3.2.2 Učebnice geometrie řady Prometheus 

Další analyzovanou učebnicí pro výuku geometrie na nižších stupních víceletých 

gymnázií byla učebnice řady nakladatelství Prometheus.146 Jde konkrétně o učebnici, která je 

zaměřena na opakování a má stejnou formu jako následující sešity. V oblasti geometrie se 

učebnice zabývá základními geometrickými útvary. Podobně jako učebnice řady Fraus odvíjí 

prvotní představy o geometrických útvarech z příkladů běžného života (skleněná tabule jako 

rovina, hvězdy na obloze jako body apod.147 Učebnice je méně graficky vyvedená a rychleji 

přechází ke schematizaci, do abstraktní roviny s využitím matematické terminologie 148 

i matematického zápisu. Učebnice je strukturována tak, že je nejprve proveden výklad (např. 

osa úsečky a její sestrojení), pak následují příklady. V nich jsou žáci vybízeni, aby ověřili 

tvrzení, která jsou uváděna ve výkladu (např. stejná vzdálenost z libovolného bodu osy ke 

koncovým bodům přímek). Zatímco učebnice řady Fraus usiluje o to, aby žáci sami odhalili 

zákonitost (a snaží se je k tomu dovést zejména vhodnými příklady), tak učebnice řady 

Prometheus poznatky a terminologii žákům nejdříve předkládá a pak následují příklady (což 

může utlumovat objevitelského ducha žáků). Smysl příkladů je v některých případech ověření 

platnosti předkládaných tvrzení anebo procvičení látky. Učebnice Prometheus užívá také jako 

učebnice Fraus řadu příkladů z reálného života (např. ručičky hodin jako úhel v rovině), jejich 

smyslem však není napomoci odvození zákonitostí (jako Fraus), ale zejména být vhodným 

nositelem (zástupcem) abstraktních pojmů (jako např. úhel v rovině). Uvedené je patrné 

i z umístění nových poznatků v rámci kapitol. V případě řady Fraus jsou nové poznatky až na 

konci jako výsledek určitého bádání a laborování, v případě řady Prometheus jsou nové 

poznatky na začátku a po nich následují příklady (s cílem potvrdit nebo procvičit). 

Celkově lze říci, že učebnice řady Prometheus je orientována ve srovnání s učebnicí 

řady Fraus více abstraktně. Zatímco učebnice řady Fraus je orientována více konkrétně (např. 

velké pozornost je věnována měření a jednotkám), tak učebnice řady Prometheus vyzdvihuje 

spíše teoretické koncepty, více dbá na budování pojmového aparátu a s ním spojenou 

symboliku. Učebnice Prometheus je vhodnější pro budování abstraktního a deduktivního 

myšlení, zatímco učebnice Fraus se snaží více těžit z každodenní zkušenosti žáků a jaksi 

indukovat poznatky. Chtělo by se říci, že podporuje u žáků objevitelství prostřednictvím 

                                                 
146 HERMAN, Jiří. Matematika: úvodní opakování : [učebnice pro nižší ročníky víceletých gymnázií 

a třídy základních škol s rozšířenou výukou matematiky]. 2. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 1997. Učebnice pro 

základní školy. ISBN 80-7196-080-2. 
147 Tamtéž, s. 63. 
148  Např. přímka jako množina bodů, str. 64. 
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zobecnění svých zkušeností. Je otázkou, zda ambice učebnice nejsou příliš vysoké a ve 

výsledku toho dosáhne méně. Jak naznačuje sama učebnice, věci ve skutečnosti nemusí být 

takové, jaké se na první pohled zdají. V obecné rovině, výukou předávané poznatky nejsou také 

dílem pouze jednoho člověka, ale generací myslitelů, může být tak patrně příliš optimistické 

očekávat, že žáci si je všechny osvojí skrze vlastní zkušenost. 

3.2.3 Učebnice řady Fragment 

Třetí analyzovanou učebnicí geometrie pro nižší ročníky víceletých gymnázií byla 

učebnice matematiky řady Fragment.149 Geometrii se tato publikace věnuje na stranách 12-27 

a 31-45. Tématicky se zabývá rovinnými obrazci,150  podrobně pak trojúhelníky, následují 

tělesa, pak úhly a jejich velikost, Pythagorova věta, vzájemná poloha přímek, přímky 

a kružnice, dvou kružnic, Thaletova kružnice, podobnost, goniometrické funkce, shodnost, 

osová a středová souměrnost, posunutí. Z chronologického výčtu je patrné, že učebnice 

nerespektuje postupné budování znalostí o složitějších útvarech po osvojení si znalostí 

o útvarech jednodušších. Matoucí může být zahájení výkladu „rovinnými útvary“,151 do nichž 

není zahrnut trojúhelník ani kruh. Při popisu vlastností čtverce152 (jakož i některých dalších 

útvarů) je využito vepsané a opsané kružnice, úhlů a jejich vlastností, přestože jsou probírány 

v textu až později.153 Poznatky o kružnici jsou navíc uvedeny v kapitole nazvané trojúhelníky. 

Publikace neposkytuje žádné odvození předkládaných poznatků ať už ve formě žákovy 

zkušenosti nebo na základě dedukcí a geometrických konstrukcí. Finální poznatky formou 

matematického zápis, popř. geometrické konstrukce jsou předkládány bez širšího kontextu.154 

(Publikace se tak např. prakticky na dvou stranách vypořádá se všemi čtyřúhelníky). Že jde 

o učebnici, nikoliv pouze určité shrnutí učiva, lze dovozovat ze skutečnosti, že místy se 

v publikaci objeví úlohy k vyřešení.155 Úlohy jsou uváděny velice zřídka a není patrná jejich 

koncepce. 156  Tok učebnicí poskytovaných informací není plynulý (ať z jakového nebo 

tematického hlediska), působí dojmem poskládaných útržků a hesel, což podtrhuje i grafické 

řešení publikace. 

                                                 
149 EISLER, Jaroslav. Matematika v kostce: pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 

Havlíčkův Brod: Fragment, 2006. V kostce. ISBN 80-253-0197-4. 
150 Trojúhelník a kruh nejsou zahrnuty. 
151 Má jít patrně o čtyřúhelníky. 
152 Tamtéž s. 12. 
153 Kružnice na str. 19, úhly od str. 31. 
154 Např. str. 12: náčrty útvarů bez předešlého vysvětlení symboliky s uvedením vzorců pro výpočet 

a slovním popisem vlastností. 
155 Např. str. 15. 
156 Nabízí se tak domněnka, že mají pouze vyplnit prázdné místo v textu. 
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3.2.4 Shrnutí 

Celkově lze říci, že pokud lze publikaci řady Fragment považovat za učebnici, charakter 

má spíše určitého shrnutí učiva, lze ji ze srovnávaných učebnic nejsnáze zařadit 

k transmisivnímu způsobu výuky. Poznatky nejsou nijak vysvětlovány a ani komentovány. Jsou 

pouze předkládány bez uvedení širšího kontextu. Bez učitele může být učebnice užitečná patrně 

pouze pro žáky, kteří již znalosti učebnice mají a chtějí si je oživit. Pro žáky neznalé 

problematiky bude velice náročné osvojení si nových poznatků, protože učebnice nenabízí 

žádný kontext, nerespektuje výklad od jednoduššího ke složitějšímu a komplexnějšímu. 

V případě geometrie se učebnice nijak nezabývá pojmy, symbolikou a ihned začne vysvětlovat 

vlastnosti čtverce157 prostřednictví pojmů kružnice, úhlopříčka atd., aniž by tyto pojmy byly již 

vysvětleny. Učebnice může být pro problematiky neznalé žáky přístupná pouze prostřednictvím 

učitele, který učebnice musí využívat selektivně a přeskakovat, aby udržel určitou logiku 

a posloupnost výkladu. Ze srovnávaných ji lze učebnici označit za nejméně vhodnou. 

Za protiklad učebnice řady Fragment lze považovat učebnici řady Fraus. Ta se nejvíce 

přimyká ke konstruktivistickému pohledu na výuku. Nejprve se snaží přiblížit žákovi 

navozováním situací, které mu budou známé a na nich ukazovat některé prvky geometrické 

konstrukce. Učebnice usiluje o to, aby objev určité zákonitosti byl objevem žáka.158 Objevu 

chce napomoci instruováním vhodných příkladů, aniž by vždy uvedla, kam směřuje. Tím může 

působit nejasně a zdlouhavě. Výsledek jednotlivých kapitol jsou poznatky, které jsou shrnuty 

do slovních vyjádření dále následované formalizovanějším zápisem. Učebnice se však zřetelně 

vyhýbá formalizovanému matematickému zápisu a definování jednotlivých pojmů. Pokud to 

jde, zůstává u zkušenostních představ žáků. Výhodou učebnice je povzbuzení principu 

objevování, kladen je také důraz na užitečnost, uplatnitelnost poznatků v běžném životě. Tím 

může učebnice pozitivně působit na motivaci žáků k zvládání další učební látky. Dále kromě 

samotného předání poznatků lze za cenné označit určité povzbuzení žáků k zobecňování své 

zkušenosti a induktivnímu způsobu uvažování. Učebnice však dosti zanedbává abstraktní 

představy a práci s nimi, podstatně podceněn je rozvoj deduktivního uvažování a schopnost 

uvažovat v intencích určité teoretické konstrukce. I to může být pro budoucí život žáků cenné.  

Publikace řady Prometheus naopak upřednostňuje nejprve budování určitého 

teoretického rámce, který je doplňován příklady. Příklady však nemají sloužit k tomu, aby žáci 

                                                 
157 Tamtéž, s. 12 
158 Důvodem je patrně jeho prožitek z objevování, pocit úspěchu, který by měl podnítit i další zájem  

o výuku. 
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na jejich základě odhalovali teoretické koncepce, ale slouží pro ukázku jejich uplatnění 

(fungování). Představovat mají i vhodný prototyp určité teoretické koncepce. Učebnice tedy 

kromě předávaných poznatků v oblasti geometrie (ty jsou v případě všech tří učebnic 

srovnatelné a korespondují, co se týče obsahu výuky, s Rámcovým vzdělávacím programem) 

klade větší důraz na pochopení teoretických konceptů, více využívá matematického 

vyjadřování a symboliky, rozvíjí schopnost práce s abstraktními pojmy a deduktivní myšlení. 

3.3 Náplň výuky ve zkoumané třídě 

Při výuce na nižším gymnáziu používám výše zmíněné učebnice řady Prometheus. Je to 

pro žáky ale spíše zdroj úloh k procvičení jak do hodiny, tak na domácí přípravu. Zavádění 

nových pojmů si připravuji sám a čerpám při tom buď z vlastních materiálů vytvořených během 

studia matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, nebo z jiných učebnic 

(především z výše zmíněných učebnic řady Fraus). Často si také „pomohu“ hledáním inspirace 

na internetu, kde je ale kvůli obrovskému množství materiálů různých kvalit často náročné 

vybrat opravdu vhodný prostředek použitelný ve výuce. Jediná internetová stránka, kterou 

navštěvuji pravidelně je Elektronická učebnice matematiky a fyziky. 159  Zde autor nabízí 

spoustu aktivit s vhodným komentářem, který učitele upozorní na cíle daných úloh a na možné 

problémy, s kterými se při jejich aplikaci do výuky setkal.  

Abych čtenáře blíže seznámil se zkoumanou skupinou, v následujících odstavcích 

stručně popíšu náplň výuky, kterou třída v rámci geometrie absolvovala a jaký přístup k výuce 

v hodinách volím. 

Následující geometrická témata byla vyučována v obou třídách, které se zúčastnily 

testování: 

- základní geometrické pojmy (v rámci opakování a prohloubení učiva 

z prvního stupně), 

- obvod a obsah obdélníku a čtverce, 

- osová a středová souměrnost – útvary souměrné podle středu a podle osy, 

- trojúhelník a jeho různé typy, vlastnosti trojúhelníka (výšky, těžnice, 

kružnice opsaná a vepsaná),  

- konstrukce trojúhelníka podle vět sss, sus, usu, 

                                                 
159 KRYNICKÝ, Martin. Elektronická učebnice matematiky a fyziky [online]. 2010. [Cit. 1. 2. 2017]. 

Dostupné z: www.realisticky.cz 
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- čtyřúhelníky – rovnoběžníky, lichoběžníky – konstrukce, obvod, obsah, 

- obvod a obsah trojúhelníka, 

- Shodnost, shodná zobrazení (osová souměrnost, středová souměrnost, 

posunutí). 

Nová témata zavádím v ideálním případě v tomto zjednodušeném pracovním schématu: 

1. Představení problému – začínám zadáním určité úlohy (nebo navazujících 

úloh) jako určitý problém, ve kterém mají žáci najít jistou vlastnost, nebo 

hledat způsoby, jak by se dal problém řešit. Žáci pracují buď samostatně 

nebo ve skupinách (podle náročnosti zadaného úlohy); já žáky kontroluji, 

navádím, případně jim upřesňuji požadavky úkolu. 

2. Prezentace zjištěných objevů – z žáků nebo skupin vyberu několik zástupců 

různých způsobů řešení, kteří třídě představí, jak postupovali a co o povaze 

problému zjistili. V této části podporuji diskuzi, kdy žáci hodnotí a navzájem 

si vysvětlují jednotlivé způsoby. Pokud to soubor objevených metod, 

umožňuje, vybírám žáky v takovém pořadí, aby byly způsoby prezentovány 

od nejtriviálnějších (např. metoda pokus – omyl) po ty pokročilejší (např. 

objevení klíčové vlastnosti, kterou dále můžeme přesně definovat). Od 

tohoto postupu si slibuji, že žáci společně postupně odkrývají „záhadu“ 

daného problému od konkrétních (ale méně obecných) metod řešení úlohy 

k obecnějším, které se dají aplikovat v širším souboru úloh. 

3. Shrnutí – Do této části práce plynule přecházíme ze společné diskuze, kdy 

žáci po hodnocení vyberou klíčové informace, které zjistili, z kterých (pod 

mou kontrolou) vytvoříme závěr v podobě definice, popisu postupu apod. 

Pokud se zobecňování nedaří (žáci se nedokážou shodnout, které vlastnosti 

jsou klíčové), mám v záloze další úlohy, na kterých zjištěné informace 

zkoušíme aplikovat, čímž postupně oddělujeme „zrno od plev“. 

4. Procvičování – v této fázi jsou zadány úlohy, na kterých mají žáci zkoušet 

aplikovat objevené metody. Třída pracuje samostatně, já se věnuji těm 

žákům, kteří mají s aplikací problémy. 

Tento způsob výuky budu stručně ilustrovat na zavedení vět o konstrukci sss, sus, usu: 

1. Představení problému – žáci dostali pracovní list, kde je trojúhelník se 

zadanými rozměry všech stran a velikostmi všech vnitřních úhlů. Úkolem 
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bylo určit, které informace stačí k tomu, abychom trojúhelník mohli 

narýsovat. S tím je spojen požadavek, aby se žáci pokoušeli vybírat co 

nejmenší počet zadaných parametrů a aby zkoušeli kombinovat různé zadané 

parametry. Zároveň měli žáci vše hned zkoušet rýsovat (dodatečný úkol pro 

rychlejší žáky bylo, že mají zkoušet zapisovat postupy jednotlivých 

konstrukcí). 

2. Prezentace zjištěných objevů – žáci se po nějaké době, kdy zkoušeli rýsovat 

a vybírat různé informace o trojúhelníku, navzájem seznámili s objevenými 

způsoby rýsování trojúhelníka. Jako první zaznělo, že trojúhelník lze 

narýsovat pomocí všech tří stran (tedy ze tří parametrů) a dané úhly „se tam 

objeví tak nějak automaticky“ (to žáci znají již z prvního stupně).  

Jako další možnost zaznělo, že by měl jít narýsovat i ze tří úhlů, velmi rychle 

se ale třída společně dobere k tomu, že je třeba pracovat alespoň s jednou 

stranou – v tuto chvíli jsme tedy měli k dispozici čtyři údaje, v rámci další 

diskuze se rychle došlo k tomu, že ve skutečnosti stačí pracovat s jednou 

stranou a dvěma úhly, které k ní přiléhají. Po krátké diskuzi se třída shodla, 

že nezáleží na tom, kterou stranu použijeme, pokud k ní dorýsujeme 

správnou dvojici úhlů. 

Poslední možností, kterou žáci ukázali, byla kombinace dvou stran a úhlu 

mezi nimi. Opět jsem vedl diskuzi i k tomu, aby bylo zmíněno, že můžeme 

vzít libovolnou dvojici stran, musíme k nim však použít správný úhel. 

V rámci diskuze zazněly a byly prezentovány návrhy, které vyžadovaly 

použití většího množství parametrů trojúhelníka, ale třída sama každý 

způsob redukovala na některý z již známých.160 

3. Shrnutí – na předešlou činnost jsme navázali shrnutím – nakreslil jsem třikrát 

na tabuli daný trojúhelník a pro každý způsob jsem barevně vyznačil, 

které jeho parametry ke konstrukci můžeme použít. K prvnímu jsem napsal 

že, známe tyto parametry: strana strana strana. Od tohoto byla již krátká cesta 

ke zkratce sss. 

Ekvivalentně jsem vyznačil údaje u druhého trojúhelníka: úhel strana úhel, 

s tím, že pořadí slov se odvíjí od obrázku. Zapsali jsme i zkratku usu. 

                                                 
160 Nezmíněnou nechávám větu Ssu, kterou žáci neobjevili a kterou je zahrnuta v učebním plánu až 

později. Pokud by na ni některý z žáků přišel tak bychom ji samozřejmě společně prodiskutovali, vyhodnotili 

a případně zahrnuli do výsledků. 
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I třetí možnost jsem graficky znázornil na tabuli, tentokrát se slovy: strana 

úhel strana a zkratkou sus. 

4. Procvičování – ve zbytku hodiny následovali konstrukční úlohy, ve kterých 

měli žáci nejprve rozhodnout, podle které věty je lze trojúhelník 

zkonstruovat a pak ji provést s popisem postupu. 

Další náplň hodin, které navazovaly na tuto bylo kromě průběžného procvičování 

hledání podmínek, které musí být pro každou větu splněny, aby bylo možné trojúhelník 

zkonstruovat; dále pak připomenutí a procvičení zápisu postupu konstrukce. 
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4 Popis experimentu 

Cílem experimentu popsaného v této části je na vzorku testových geometrických úloh 

zaměřených zejména na konstrukci útvarů prozkoumat, k jakým chybám u žáků sekundy na 

víceletém gymnáziu obvykle dochází. Cílem je jednak kategorizace chyb, která by pak měla 

napomoci odhalení jejich příčin, zejména ve fázi rozboru řešení zadaných úloh. Z tohoto 

pohledu je pozornost věnována především orientaci žáka v úloze, tj. jeho pochopení zadání 

úlohy a vytvoření myšlenkového rámce, ve kterém bude úlohu řešit. (Jako druhotné se z tohoto 

pohledu jeví chyby vzniklé již v průběhu realizace zvoleného způsobu řešení.) Analýza žáky 

realizovaných chyb by měla vést k návrhům,  

- jakým způsobem změnit výuku před samotnou realizací kontrolního testu. Jde 

o opatření, která reagují na identifikované chyby, které lze považovat za nežádoucí 

či zbytečné (či jejich míru mezi žáky). Taková opatření reagují na současné 

nedostatky ve výuce. 

- jakým způsobem v další výuce reagovat na žáky realizované chyby. Jde o opatření, 

která reagují na chyby žáků, nicméně tyto chyby nejsou považovány striktně za 

nežádoucí (nebo alespoň jejich rozsah). 

- jak využít realizované chyby žáků v další výuce. Smyslem zde není pouze reagovat 

na chybu žáka, ale samotnou chybu využít jako zdroj, matriál pro další výuku, 

prostřednictvím níž mohou být realizovány výukové cíle.  

Souvisejícím cílem práce je na základě srovnání vyhodnocení dvou skupin žáků (dvou tříd 

sekundy víceletých gymnázií) odhadnout vliv formulace zadání úlohy na celkovou úspěšnost 

žáků v řešení úlohy. Problematika má význam pro možnost regulace obtížnosti řešených úloh 

pro žáky (přičemž žákům je v obou případech prezentován stejný učební materiál). Regulace 

obtížnosti může vyplývat z postupně se prohlubujících znalostí žáků, ale též z psychologických 

potřeb žáků dosahovat při výuce určitých úspěchů, dosahování určité úrovně při jejich 

sebehodnocení a podpoře jejich motivace se vyučované látce i nadále věnovat. 

4.1 Popis zkoumané skupiny 

Třída, kterou učím a která byla jednou z testovaných skupin má v plném počtu 25 žáků 

(11 dívek a 14 chlapců), z nichž se testu zúčastnilo žáků 21 (10 dívek a 11 chlapců).  Tento 

kolektiv je, co se týče matematických schopností, velmi různorodý. Je zde několik naprosto 

samostatných jedinců (a to dvě dívky a dva chlapci), kteří zvládají všechny předložené úlohy 
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a problémy bez výrazných obtíží a o matematiku mají oproti ostatním velký zájem. Případné 

chyby mají obvykle původ v drobné nepozornosti v přepisu dat ze zadání, ale po upozornění na 

nepřesnost jejich práce, chybu téměř vždy okamžitě najdou, opraví ji a jsou schopni si 

uvědomit, jaký vliv měla chyba na jejich další práci. Tito žáci bývají při hodinách také 

nejaktivnější a vyžadují úlohy161 nad rámec „celotřídní“ práce.  

Druhým pólem této třídy je několik žáků (3 dívky a 2 chlapci), kteří s matematikou 

„bojují“ a jejich výsledky jsou v rámci třídy podprůměrné. Všichni tito žáci podle mých 

informací pravidelně absolvují nějakou formu mimoškolního doučování. V hodinách téměř 

nespolupracují a v naprosté většině situací čekají na to, až já nebo někdo ze třídy řešení aktuální 

úlohy napíše na tabuli. Když probíhá skupinová práce, tak tito žáci do diskuze nepřispívají a jen 

se „vezou“ s ostatními, kteří zadané úlohy skutečně řeší. Je pro mě problematické vyvážit 

poměr času, který věnuji pouze jim, s časem, kdy se věnuji i zbytku třídy. Původ jejich obtíží 

je podle mého názoru v tom, že mají potíž s adaptací na zvýšené tempo výuky na gymnáziu 

(tomuto tvrzení dodává váhu, že jejich výsledky nejsou optimální ani v dalších předmětech). 

Dalším možným důvodem, který přispívá jejich sníženému výkonu v matematice, může být styl 

učení, který používali na prvním stupni základní školy – jejich přístup napovídá, že jsou zvyklí 

na výklad metod řešení různých druhů úloh, které se pak učí nazpaměť bez hlubšího vhledu do 

dané problematiky. Nevhodnost tohoto způsobu učení se však z mého pohledu zvyšuje se 

vzrůstající náročností látky v průběhu ročníků – dříve nebo později každý žák narazí na situaci, 

kdy pouhé memorování bez pochopení nemůže stačit. To, že žákům předkládám takové 

problémy, u kterých musejí sami (samozřejmě s možností určitého „popostrčení správným 

směrem“ ze strany spolužáků nebo mě) najít jejich podstatu, je pro ně neobvyklé i nepohodlné. 

S postupem času myslím, že jejich práce se začíná přizpůsobovat požadavkům předkládaných 

problémů, ale tento progres je poměrně pomalý a odstup ve znalostech i výsledcích od průměru 

třídy je stále značný. 

Zbytek třídy se ve výuce projevuje naprosto obvyklým způsobem – výuka probíhá 

poměrně plynule s tím, že někdy se u některých témat práce „zasekne“ a třída jako celek 

potřebuje nějaký čas na zpracování nových poznatků, což je podle mě u náročnějších témat 

                                                 
161 Musím zmínit, že standardní úlohy tyto žáky příliš neuspokojují – ty pro ně slouží především jako 

seznámení se s náplní blízkých hodin. Ale větší zájem o ně neprojevují, protože jim často stačí jen jedna úloha 

k tomu, aby přesně věděli, „o co jde“ a zvládali řešit dále sami. Tudíž jim zadávám další úlohy obtížnější 

a s nutností většího úsilí k jejich vyřešení, ať už jde o nadstavbové úlohy z používaných učebnic, nebo úlohy úplně 

mimo materiály, které běžně používáme při hodinách. Do shrnutí učiva pro celou třídu je ale zapojuji, už jen proto, 

aby i svými příspěvky do diskuze pomohli ostatním s pochopením problému. 
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naprosto běžné. V takových případech se samozřejmě snažím aktivity přizpůsobovat tomu, 

abych třídě problematiku ukázal z různých pohledů a abychom společně rozebrali daný problém 

až k jeho samotné podstatě, což obvykle vede k plošnému pochopení probraného učiva. I přesto 

se ale téměř v každé látce objeví někdo, kdo potřebuje individuálnější přístup (každý je svým 

způsobem specifický a může potřebovat jiné podněty než ostatní), pak mě tito žáci obvykle 

sami vyhledávají na konzultaci mimo hodinu, kde si o jejich potížích popovídáme a snažíme se 

je vyřešit. 

Plošným problémem, se kterým se setkávám ve výuce ve všech třídách, je ten, že žáci 

raději nedělají nic a čekají na radu ve chvílích, kdy vůbec nevědí, jak mají postupovat. Snažím 

se neustále připomínat, že experimentovat a udělat v průběhu pokusu o vyřešení chybu není nic 

špatného – naopak to může pomoci se zjištěním „co v budoucnu nedělat“. Je to ale jev, který 

v určitých momentech výuku zpomaluje. Žáci totiž vnímají chybu jako něco špatného a jsou 

navyklí, že chyby dělat nesmí. Proti tomuto fenoménu se snažím bojovat například 

povzbuzováním větou: „Je lepší udělat chybu v hodině než v písemce.“ Většina žáků na to 

reaguje pozitivně, protože chtějí být úspěšní a hodnocení pro ně je hlavní faktor úspěšnosti. 

Přesto jistá nezkušenost s hledáním vlastního postupu některé žáky v tomto směru brzdí a je 

nutné velkou část úloh řešit společně. 

4.2 Metody použité ve výzkumu 

V rámci experimentu byly žákům sekundy víceletého gymnázia předloženy během 

hodin matematiky dvě sady testů sestávající ze čtyř úloh zaměřených na řešení geometrických 

problémů. Úlohy byly předloženy odděleně dvěma skupinám žáků, každá skupina žáků tvořila 

jeden třídní kolektiv stejného postupového ročníku (sekunda). Úlohy v předkládaných testech 

odpovídaly předpokládaným znalostem žáků v postupovém ročníku. Úlohy pro obě skupiny 

žáků byly shodné, ve skupině žáků B však bylo (ve srovnání se skupinou A) podáno rozšířené 

zadání úlohy, které žáky mohlo upozornit na některá úskalí úlohy a orientovat je. Podoba obou 

testů, pro skupinu A i pro skupinu B, je uvedena v následující kapitole.  

Po vypracování odpovědí byly testy opraveny a realizované chyby byly kategorizovány. 

Kategorie chyb v jednotlivých úlohách byly nastaveny odlišně, aby co nejlépe odrážely 

charakter úlohy. Cílem testování bylo zachycení chyb ve fázi rozboru úlohy, tedy ve fázi 

hledání určité strategie řešení, kategorizace se proto zaměřovala na tuto část. Ostatní chyby 

v jiných částech řešení úlohy (např. výpočtové chyby), pokud neměly zdroj ve fázi rozboru, 

byly opomíjeny. 
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Z metodologického hlediska je výzkum zpracován metodami kvalitativního výzkumu. 

Průzkum chyb, kterých se dopouštějí žáci sekundy na konkrétním víceletém gymnáziu, lze 

považovat za realizaci případové studie.162 Její účely jsou instrumentální,163 neboť situace na 

každém konkrétním gymnáziu může být realizací obecnějšího jevu mezi žáky obdobných 

ročníků při výuce geometrie.  

Žáci nebyli informováni, že písemný test, který vyplňují, slouží k provedení studie. Před 

vyplněním testu byli instruováni způsobem, jakým jsou zvyklí. Jako účel testu jim bylo sděleno, 

že jde o kontrolní test jejich vědomostí. Aby byli podpořeni v co nejotevřenějším přístupu 

zápisu svých řešení, před vyplňováním testu jim bylo sděleno, že test není na známky.164 Po 

opravení testů byly chyby kódovány s ohledem na jejich charakter, rozsah a souvislost 

s rozborem úlohy. Kódování má úzkou souvislost s kvalitativními metodami výzkumu, kdy 

utřídění získaných dat hraje podstatnou roli v utváření hypotéz o probíhajících jevech. 165 

Kódování166 již obsahuje určitou interpretaci pozorované skutečnosti. Kategorie chyb řešení 

byly vytvářeny pro každou úlohu zvlášť, aby jednak byla zachycena určitá specifičnost 

jednotlivých úloh a s nimi spojených řešení, a zároveň aby počet využívaných kategorií 

v jednotlivých úlohách zbytečně nenarůstal. S ohledem na schopnost zachycení hlavních směrů 

chyb byly některé blízké kategorie v průběhu vyhodnocování slučovány, některé nepodstatné 

chyby v dalších fázích řešení úlohy pomíjeny. 

Jak již bylo zmíněno, testové úlohy byly řešeny ve dvou oddělených skupinách žáků 

různých víceletých gymnázií za mírně odlišných podmínek. Protože náplň výuky geometrie se 

v obou třídách téměř dokonale překrývala (rozdíly byly snad jen v uspořádání probíraných 

matematických témat v průběhu školního roku), je dostupná jako jedna z metod hodnocení žáky 

realizovaných chyb při řešení úloh komparace. Nabízí se tak nejen hodnocení kvalitativních 

znaků, ale i hodnocení kvantitativních posunů v těchto kvalitativních reprezentacích.167  

                                                 
162 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 

ISBN 978-80-262-0219-6. s. 102. 
163 Tamtéž, s. 105. 
164 Jde o odchylku proti běžnému stavu, kdy testy jsou obvykle hodnoceny. Žáci tak mohou zažívat např. 

méně stresu, než při řešení testu na známky. Účelem však bylo dosažení co největší otevřenosti žáků při řešení 

úloh a ztrátu jejich obavy uvádět i řešení, u nichž nejsou zcela jisti. Test však nebyl anonymní, aby bylo možno 

dále v případě jednotlivých žáků pracovat s jejich výsledky. 
165 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-X. 
166 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 

ISBN 978-80-262-0219-6. s. 246-256. 
167 CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: 

Grada, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4. s. 35 a další. 
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4.3 Popis testu  

Žákům předložený test sestával ze čtyř úloh ve dvou variantách s mírně odlišným 

zadáním. Před zahájením vypracování úloh byli žáci vyzváni, aby zvláště dbali na zápis 

postupu, opatřovali úlohy náčrty a také slovně popsali, jak postupovali.  

Má třída pracovala na variantě A, druhá třída na variantě B. 

Podoba testu byla následující: 

Úloha 1168 

Bodem B veďte přímku k kolmou ke straně AC. Bodem C veďte rovnoběžku p se stranou AB. 

Průsečík přímek k a p označte písmenem F. 

 

 

 

Úloha 2169 

                                                 
168 VONDROVÁ, Naďa a Miroslav RENDL. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 

V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3234-6. str. 140. 
169 POSAMENTIER, Alfred, S. a Ingmar LEHMANN, Magnificent Mistakes in Mathematics. New York: 

Prometheus Books, 296 p. ISBN 978-1-61614-747-1. obr. 4.37. 
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Zadání ve variantě A:  

Spočítejte obsahy dvou skupin geometrických útvarů, nebo jinak rozhodněte, který ze součtu 

jejich obsahů je větší nebo zda jsou stejné. Rozměry a tvary geometrických útvarů jsou uvedeny 

v následujícím schématu. Zapište postup řešení. 

Zadání ve variantě B:  

Spočítejte obsahy dvou skupin geometrických útvarů, nebo jinak rozhodněte, který ze součtu 

jejich obsahů je větší nebo zda jsou stejné. Rozměry a tvary geometrických útvarů jsou uvedeny 

v následujícím schématu. Zapište postup řešení. Uvědomte si, že načrtnuté schéma (to, jak do 

sebe útvary zapadají) nemusí být úplně přesné! 

 

Zadané schéma bylo pro obě varianty stejné. 

Úloha 3170 

Zadání ve variantě A:  

Jsou dány dva různé body U, V. Sestrojte čtverec, jehož dva vrcholy leží v bodech U a V. Zapište 

postup řešení. 

Zadání ve variantě B:  

Zvolte si libovolný bod U. Dále si zvolte jakýkoliv bod V, který je vzdálený od bodu U 5 cm. 

Sestrojte čtverec, jehož dva vrcholy leží právě v bodech U, V. Nalezněte co nejvíce různých 

čtverců, které mají vrcholy v uvedených bodech U, V. Zapište postup řešení. 

                                                 
170 HEJNÝ, Milan a Naďa VONDROVÁ. Elementární matematika: [skripta pro posluchače pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy]. [Část 1], <<(>>Rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie<<)>>:. Praha: 

Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-103-X. str. 70. 
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Úloha 4171 

Zadání ve variantě A:  

Sestrojte trojúhelník MNO, pokud je dáno |NO| = 6 cm, |OM| = 5 cm, a |∢MNO| = 45°. Zapište 

postup řešení. 

Zadání ve variantě B:  

Sestrojte trojúhelník MNO, pokud je dáno, že |NO| = 6 cm je základnou trojúhelníku, 

|OM| = 5 cm je jedním z ramen trojúhelníku a |∢MNO| = 45° je úhlem mezi základnou 

a druhým ramenem trojúhelníku. Zapište postup řešení. Soustřeďte se na nalezení co nejvíce 

řešení. 

  

                                                 
171 VONDROVÁ, Naďa a Miroslav RENDL. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 

V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3234-6. str. 147. 
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5 Analýza žákovských chyb 

V této části zkoumám chyby, které se v jednotlivých úlohách objevili. U každé úlohy 

beru v úvahu rozdíly v zadáních obou variant, které mohou pomoci odhadnout možné příčiny 

chyb a nevhodných úvah v rozboru, a tedy při hledání vhodné strategie řešení.  

Úloha 1 

První úloha byla zaměřena na ověření základních geometrických konceptů, které by žáci 

měli ovládat již v průběhu primy. V této úloze samotná konstrukce velmi těsně souvisí 

s rozborem, neboť úkol je zadán jako sekvence příkazů k realizaci. Úloha tak ověřuje znalost 

a schopnost konstrukce kolmice, rovnoběžky a průsečíku. Graf 1 zobrazuje úspěšnost řešení 

jednotlivých částí úlohy s ohledem na podobu zadání úlohy. 

 

Graf 1: Úspěšnost žáků v řešení jednotlivých částí prvního příkladu podle skupin s modifikovaným zadáním (údaje 

v procentech) 

 

Z grafu 1 je patrné, že ve skupině B dosahovali žáci častěji správných řešení. Žáci ve 

skupině B pracovali s trojúhelníkem, který odpovídá prototypické představě trojúhelníku, 

zatímco skupina A pracovala s atypicky umístěným trojúhelníkem. K největšímu rozdílu 

v počtu správných řešení došlo v případě kolmice, která může být ve variantě B testu snadno 

interpretována jako výška trojúhelníka ze schematických náčrtků trojúhelníka. Z uvedeného je 
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patrné, že řešení úlohy v kontextu „základního postavení“, vnímaných prototypů obrazů patrně 

povede k lepším výsledkům a může být pomůckou pro žáky. 

V případě 1. části úlohy se žáci často mylně orientovali na střed úsečky AC.  To může 

souviset se záměnou výšky a těžnice v trojúhelníku. Zadání bodů ve formě trojúhelníku tak 

může žáky „navádět“ k řešení úkolu v kontextu vlastností trojúhelníka. Nejistota způsobená 

atypickou podobou trojúhelníku pak patrně vede k volbě špatného postupu. Menší skupina žáků 

s chybným řešením označila za přímku k úsečku BC (viz obrázek 1). Důvodem tohoto postupu 

zřejmě je, podobně jako v předchozím případě, vizualizace úseček BC a BA tvořících s úsečkou 

BC trojúhelník. Svoji roli sehrála patrně i velikost naznačeného úhlu ABC, která je blízko 

velikosti pravého uhlu. Žáci tak mohli zaměnit, ke které úsečce má přímka procházející bodem 

B být kolmá. 

 

Obrázek 1: Jedno z chybných řešení 1. části úlohy 1 

 

Jedno chybné řešení konstrukce přímky k procházelo přibližně středem úsečky AB, 

přímka byla kolmá na úsečku AC (a tudíž neprocházela bodem B) a protínala stranu trojúhelníka 

přilehlou k bodu B (viz obrázek 2).  V tomto případě se mi nepodařilo vyzkoumat, jaký byl 

myšlenkový postup autora tohoto řešení – k úloze nenapsal žádné doprovodné poznámky, podle 

terých by bylo možné zjistit důvody k takovémuto postupu. 
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Co se skutečné konstrukce týče, žádný z žáků nevyužil ke konstrukci kolmice kružítko. 

Všichni žáci, kteří přímku k úspěšně zkonstruovali, využili trojúhelníku s ryskou. Někteří žáci 

vůbec nenaznačili řešení příkladu.  

 

Obrázek 2: Chybné řešení 1. části úlohy 1 

 

Z uvedených chyb je patrné, že žáci mají tendenci v kontextu trojúhelníku zaměňovat 

některé jeho charakteristiky s požadavkem kolmosti. Požadavek kolmosti je žáky patrně 

zaměňován za požadavek osy úhlu nebo souměrnost, i nicméně v jiných vlastnostech (kolmice 

jako osa úsečky) než měl být chápán (body kolmice jako body stejně vzdálené ke dvěma 

vybraným bodům úsečky). 

V případě druhého kroku, kdy měli žáci za úkol zkonstruovat přímku p rovnoběžnou se 

stranou AB procházející bodem C, byla úspěšnost jejich řešení nižší než v případě konstrukce 

kolmice v předchozím postupovém kroku. Úspěšnost žáků v konstrukci rovnoběžky se však (na 

rozdíl od prvního konstrukčního kroku) podstatně neliší. Konstrukce rovnoběžky není vázána 

na prototyp trojúhelníku jako v případě konstrukce výšky (v úlohách o trojúhelníku se s ní 

běžně nepracuje). Častým chybným řešením bylo prodloužení úsečky AC, tedy chápání úsečky 

AC jako části hledané přímky p. V případě obou variant testů se vyskytovalo řešení (v případě 

varianty testů A častěji), kdy přímka p byla konstruována jako přímka procházející bodem 

C a středem úsečky (v případě trojúhelníku zadání ve variantě A testu bylo takové řešení patrně 

podpořeno horizontální podobou takové přímky p). Lze se domnívat, že i zde sehrálo určitou 

roli zadání bodů A, B, C v podobě trojúhelníka. Třetí skupinu chybných řešení tvoří konstrukce 

přímek p, které neprochází trojúhelníkem ABC, nicméně nejsou rovnoběžné s úsečkou AB (bez 

ohledu na to, zda jsou jako rovnoběžné označeny). Tato řešení mající podobu jednoho 
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společného bodu s trojúhelníkem se častěji vyskytovala v případě varianty testu A. Žáci v tomto 

případě mají patrně určitou intuici („neprotínání se“), nicméně nevědí, jak rovnoběžky 

zkonstruovat).  

Chyby související s druhým konstrukčním krokem lze patrně rozdělit na chyby, které 

jsou spojeny s aplikací vlastností trojúhelníka na požadovaný úkol, přestože s ním nesouvisí. 

Patrně druhou skupinou je neschopnost konstrukce rovnoběžky v prostředí, které je zaplněno 

dalšími geometrickými prvky a útvary. Vyznačený trojúhelník zřejmě pro žáky „zatemňuje“ 

základní postavení tohoto konstrukčního úkolu, tj. přímka a bod mimo přímku. V tomto směru 

pak není podstatné, jakým způsobem je trojúhelník orientován. 

 

Obrázek 3: Chybné řešení 3. části úlohy 1 

 

Třetí úkol úlohy, označit průnik přímky k a přímky p jako bod F, splnilo nejvíce žáků. 

Krok úlohy byl považován za splněný, pokud žáci označili bodem F průnik obou přímek 

i v situaci, kdy některá z přímek (nebo i obě přímky) nebyly konstruovány správně. Chybná 

řešení (šlo o několik jednotlivců v obou skupinách) vyplývala z toho, že průsečík přímek nebyl 

nalezen, protože žáky zaznamenané reprezentace přímek byly příliš krátké. Problém vychází 

z konceptu přímky jako neohraničené množiny bodů, zatímco žáci při zápisu konstrukčního 

řešení musí volit určitou konečnou reprezentaci přímek. Pokud ji zvolí příliš krátkou, k průniku 

přímek nemusí dojít. U jednoho žáka došlo k záměně konceptu přímky a úsečky, neboť přímku 

k vyznačil pouze v úseku od bodu B k úsečce AC (viz obrázek 3). Jeden žák zkonstruoval 
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průsečík přímek k a p, nicméně bod neoznačil. Jedno z řešení naznačovalo průnik přímek mimo 

testový arch (bod byl popsán na archu).172  

Zaznamenané chyby žáků vedou k přesvědčení, že dodatečné objekty umístěné do 

konstrukční úlohy (přestože nemají pro její řešení význam) mohou vést ke snížení úspěšnosti 

žáků při konstrukci základních geometrických útvarů. Při umístění trojúhelníku do konstrukční 

úlohy docházelo k využívání některých jeho vlastností a konstrukčních prvků pro řešení úlohy, 

přestože s úlohou nemá souvislost. Ztížená orientace žáků se projevovala zejména v případě, 

kdy vložený trojúhelník neodpovídal běžně zachycované podobě trojúhelníku, tedy 

prototypické představě žáků. 

Z chyb žáků realizovaných během řešení úlohy 1 jednoznačně vyplývá potřeba 

zařazování nadbytečných informací do zadání geometrických (ale i jiných) úloh.  Tendence 

zadání úloh (viz např. převzaté příklady 3, 4 ve variantě A) je minimalistická. Jsou ukázkou 

toho, jak z minima informací dosáhnout maxima (doslova zrekonstruovat útvar daných 

vlastností). Často je třeba určitou informaci nutnou pro konstrukci útvaru dedukovat. Žáci se 

však ve školní výuce prakticky nesetkávají s úlohami, kde jsou některé údaje nadbytečné. To 

je však v příkrém rozporu s jejich postavením v reálném světě. V něm jsou nejprve postaveni 

před úkol, který při zadané školní úloze už za ně vyřešil někdo jiný. Musí rozhodnout, které 

informace jsou pro řešení úlohy relevantní a které nikoliv. Při minimalistické formě zadání 

úlohy jsou žáci trénováni využít každé dostupné informace. 173  Při zadání nadbytečných 

informací a vztahů, které nemají přímou souvislost s řešenou úlohou, pak mohou být žáci 

zmateni. Mají totiž tendenci uplatňovat veškeré dostupné informace a vztahy pro hledání řešení.  

Z chyb realizovaných při řešení plohy má pro další výuku význam zejména chyba, kdy 

žáci zakreslí přímku (jako neohraničený geometrický útvar) pouze v ohraničeném úseku (jinou 

možnost nemají) a pak pouze z této ohraničené oblasti vyvozují vlastnosti útvaru.174  Zde 

vyvstává určitá dualita mezi myšlenkovou konstrukcí přímky a možnostmi jejího plného 

zakreslení. Na rozdíl od jiných útvarů, kde je možná plná shoda myšlenkových konstrukcí 

a jejich zakreslení, zde je tato možnost vyloučena. Způsobená chyba a s ní související příklad 

                                                 
172  Byť řešení nebylo konstrukčně správně v důsledku chyb v předchozích krocích konstrukce, lze 

označení bodu průniku přímek považovat za správné. 
173 Úlohy jsou často konstruovány tak, že pro jejich úspěšné řešení je třeba využít každou informaci 

zadání. Schopnost nalézat a uplatňovat tyto otevřeně nebo skrytě zadané informace tak mimoděk označuje cestu 

k řešení. 
174 V příkladu tím byl průnik dvou přímek, ke kterému však dojde mimo oblast vyznačení přímek do 

záznamového archu. 
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mohou pak sloužit jako vhodná ilustrace skutečnosti, že geometrické koncepce nejsou plně 

vázány na jejich námi pořizované grafické reprezentace nebo těmito reprezentacemi plně 

zachytitelné. Navazující úlohou pak může být např. grafické zachycení schématu trojúhelníka 

(např. do sešitu), jehož skutečné strany jsou v řádech kilometrů. Uvedená chyba by tak mohla 

upozornit na rozdíl mezi geometrickými koncepcemi a jejich grafickým zachycením. 

Co se týče žáky chybného využívání některých vlastností trojúhelníka při realizaci s ním 

nesouvisejících konstrukcí, zde se jeví jako další nejvhodnější postup zařazování 

nesouvisejících informací do zadání úloh, aby žáci sami rozhodli, které informace jsou 

relevantní a které ne. 

Úloha 2 

Žákům byly prezentovány dvě skupiny geometrických útvarů a mají porovnat jejich 

obsah. Problémem úlohy je skutečnost, že náčrtek druhé skupiny útvarů nezachycuje dobře, jak 

těsně k sobě útvary přiléhají (úloha tedy upozorňuje na omezení hrubých náčrtků nebo 

schémat).   Žáci tím mohli být zmateni.175  Ve variantě testů A žáci na skutečnost nebyli 

upozorněni, zatímco ve variantě B na nedokonalost náčrtku upozorněni byli. Přístup žáků 

k řešení úlohy lze kategorizovat do čtyř variant (viz graf 2). 

 

Graf 2: Zvolený přístup k řešení druhého příkladu podle skupin s modifikovaným zadáním (údaje v procentech) 

Je patrné, že žáci buď počítali obsahy jednotlivých geometrických útvarů, poměřovali 

jednotlivé útvary mezi sebou (vytvořili tak páry stejných útvarů – viz obrázek 4; malá část 

                                                 
175 Jde o zadání úlohy, které je vnitřně rozporné. Některá z podaných informací (náčrtek) není správná. 
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řešení spočívala také ve skládání trojúhelníků do obdélníků, které byly pak vzájemně 

poměřovány), při úvaze vzali v potaz pouze celkový útvar (v prvním případě čtverec o straně 

8 a v druhém případě obdélník o stranách 5 a 13), několik žáků se pokusilo replikovat 

konstrukci (viz obrázek 5) a někteří žáci neřešili úlohu vůbec. Zajímavý je posun v přístupu 

žáků k řešení v závislosti na zadání úlohy. Pokud žáci nepředpokládali, že úloha obsahuje 

skrytý problém, postupovali dle domněnky, že útvary vyplňují čtverec a obdélník a určili obsah 

podle jejich stran. Až upozornění na skrytý rozpor vedlo žáky k hlubšímu zkoumání problému 

a příklonu k jiným způsobům řešení. Na uvědomění si rozporu upozorňuje také vyšší počet 

žáků, kteří úlohu nezačali nějak systematicky řešit.  

 

Obrázek 4: Řešení úlohy 2 pomocí párování útvarů (varianta A) 

 

 

Obrázek 5: Pokus o řešení úlohy 2 pomocí konstrukce; konstrukce je nepřesná tudíž žákovi s řešením nepomohla 

(varianta B) 
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Podíl úspěšných řešení dle jednotlivých přístupů k řešení a varianty zadání zobrazuje 

graf 3. Úloha 2 patřila k nejméně úspěšně řešeným příkladům. Patrný je také rozdíl úspěšnosti 

při zvoleném postupu řešení mezi zadáními. Žáci ve skupině A méně často docházeli ke 

správnému řešení než ve skupině B, i když zvolili správný přístup. Příčinou byla patrně 

nejistota, které čelili, když rychlý výpočet obdélníkového útvaru ukazoval na jiný výsledek. 

 

Graf 3: Úspěšnost řešení druhého příkladu podle zvoleného přístupu a skupiny s modifikovaným zadáním (údaje 

v procentech) 

Řada žáků tak patrně, přestože správně rozhodla, která skupina útvarů jako celek měla 

větší obsah, si nebyla vědoma příčiny zdánlivého paradoxu. Postup žáků skupiny B byl jistější, 

neboť a priori věděli o existenci paradoxu. Nicméně způsob řešení, který by příčinu paradoxu 

zcela ozřejmil (např. přesná konstrukce útvarů), zvolila pouze velmi malá část žáků. Zbývající 

žáci tedy museli být nevyhnutelně od správného řešení odrazováni sporem s prvním rychlým 

přístupem k řešení problému (obsah čtverce a obsah obdélníka).  

V přístupu řešení, které se opíralo o výpočet obsahu jednotlivých geometrických útvarů, 

se vyskytly chyby při výpočtu čtyřúhelníku, který bylo třeba rozložit na obdélník a pravoúhlý 

trojúhelník. Takovou chybu nelze dávat do souvislosti přímo s rozborem úlohy. Za významnější 

lze považovat skutečnost, že žáci v průběhu tohoto řešení automaticky předpokládali, že řada 

úhlů geometrických útvarů je pravých (což explicitně nebylo zadáno a tuto skutečnost žáci 

dedukovali pouze z náčrtku). 
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Závěr žáků, kteří okamžitě přistoupili na jednoznačné řešení v podobě výpočtu obsahu 

celkových útvarů (čtverec a obdélník) na základě náčrtku, nelze jednoznačně považovat za 

chybný. Náčrtek považovali za odpovídající skutečnosti (druhá věc je, že již dále neprověřovali 

velikosti stran a úhlů jednotlivých geometrických útvarů). Náčrtek totiž plně neodrazil 

skutečnou podobu složených geometrických útvarů. Skutečně výstižný náčrtek druhé skupiny 

útvarů je na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Přesný náčrtek druhého seskupení geometrických útvarů v úloze 2176 

Uprostřed skupiny útvarů vzniká výduť, která je způsobena mírně odlišnými úhly 

geometrických útvarů, které na první pohled vypadají totožné. Žáci jsou tedy postaveni před 

rozpornou situaci, kdy náčrtek a z velikostí stran odpovídající velikost úhlů geometrických 

útvarů a jejich složení si neodpovídají. Z didaktického hlediska může být chyba, které se 

dopustila většina žáků, tj. spolehli se pouze na náčrtek, použita právě k účelu demonstrace, že 

samotný náčrtek nemusí zachytit drobné rozdíly ve velikosti úhlů nebo vzdáleností bodů a měl 

by být prověřen konstrukcí nebo jiným postupem (např. výpočtem). 

Co se týče samotného příkladu, úloha není vhodná k samostatnému vypracování žáky177 bez 

dodatečných informací a usměrňování. Posun od testového zadání A k testovému zadání B lze 

vnímat jako posun na této cestě. Příklad může být pojímán jako hledání určitého rozporu, během 

něhož učitel upozorňuje na rozporné momenty a předkládá je žákům k vyřešení.  

                                                 
176 POSAMENTIER, Alfred, S. a Ingmar LEHMANN, Magnificent Mistakes in Mathematics. New York: 

Prometheus Books, 296 p. ISBN 978-1-61614-747-1. obr. 4.38. 
177 Většina žáků přijme řešení, které lze nejsnáze nalézt a nevystaví ho kontrole protichůdných  
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Úloha 3 

Třetí úloha je založena na dokončení konstrukce čtverce, jehož dva vrcholy jsou známy. 

Konstrukční úloha není nijak obtížná, představuje využití vlastností čtverce (stejná velikost 

stran, pravost všech vnitřních úhlů). Důležitým aspektem úlohy je, že neexistuje pouze jedno 

konkrétní řešení. Řešení je několik, přičemž vždy další úroveň řešení vyžaduje rozvinutí určité 

představivosti o možném uspořádání bodů, vždy nějakým dalším směrem. 178  Zadání byla 

žákům opět zadána ve dvou variantách. Test skupiny A vycházel z minimalistického 

a obecného („jsou dány dva body…“) zadání. Test skupiny B kromě konkretizovaného zadání 

(vzdálenost bodů je 5 cm) dále vybízel žáky ke hledání co nejvíce řešení. Správná řešení žáků 

podle počtu nalezených řešení a podle skupiny jsou uvedena v grafu 4 (z pohledu rozboru 

geometrické úlohy bylo za správné řešení považováno i řešení, které bylo realizováno pouze ve 

fázi rozboru nebo následně při konstrukci se objevily pouze drobné nedostatky). 

 

Graf 4: Podíly žáky nalezených možných řešení konstrukce čtverce na základě zadání jeho dvou vrcholů (údaje 

v procentech) 

 

  

                                                 
178 Úloha je převzata z publikace Hejného, který upozorňuje, že žáci často předpokládají, že vrcholy 

čtverce mohou být pouze součástí téže strany čtverce, proto přicházejí pouze se dvěma řešeními, zatímco jim uniká 

řešení, kdy zvolené vrcholy mohou ležet i na úhlopříčce. 
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Z výsledků je patné, že žáci, pokud byli vyzváni (testová skupina B), nalézali řešení 

více. Nejčastější řešení ve skupině A bylo považovat úsečku danou body UV za stranu čtverce. 

Řada žáků si přitom uvědomila, že úsečka může být jak „horní“, tak i „dolní“ stranou čtverce, 

proto počítala se dvěma řešeními (viz Obrázek 7). 

 

 

Žáci, kteří byli povzbuzeni k hledání co největšího počtu řešení, častěji nalézali tři a více 

řešení. Formulace konkrétní vzdálenost mezi body U a V patrně nehrála roli podstatnou, 

protože počet nalezení alespoň nějakého řešení se mezi skupinami podstatně nelišil. Zajímavým 

momentem je také skutečnost, že počet žáků, kteří úlohu neřešili (nebo nenaznačili řešení) se 

zvýšil v případě, kdy věděli, že počet řešení je blíže neurčitý. Nejistota ohledně počtu a podobě 

řešení může v žácích vyvolávat určité obavy se do řešení úlohy vůbec pustit. 

Úloha 3 byla do testu zařazena i s ohledem na skutečnost, že je rozebírána ve skriptech 

pro budoucí učitele geometrie. Autor učebnice upozorňuje, že žáci často skončí u nalezení dvou 

řešení a uniká jim řešení, kdy body U a V jsou koncovými body úhlopříčky hledaného čtverce, 

což označuje jako chybné řešení. Zadání příkladu 3 bylo (s výjimkou výzvy k zápisu postupu 

řešení) zcela převzato od autora. Pročítáme-li zadání pozorně, není od věci chápat úlohu jako 

úlohu nalezení alespoň jednoho (či dokonce právě jednoho) čtverce („sestrojte čtverec…“). 

Hledání a nalezení dalších čtverců je samozřejmě možné, ale lze ho chápat jaksi nad rámec 

Obrázek 7: Schéma částečného řešení příkladu 3 (dvě řešení) 

U 

V 
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minima, které je požadováno (nalezení čtverce). Srovnání výsledků žáků skupiny A a skupiny 

B při řešení příkladu 3 ukazuje, že domnělé chyby žáků v rozboru geometrické úlohy mohou 

být způsobeny právě touto formulací zadání. Žáci se mohou na základě zadání domnívat, že 

hledají alespoň jedno (resp. právě jedno) řešení, zatímco učitel předpokládá, že budou hledat 

všechna možná řešení. 

Minimalistická zadání riskují více než zadání rozvinutá, že žáci pochopí zadání úlohy 

v jiném kontextu, než předpokládá učitel (určitým paradoxem předpokládaného řešení úlohy 

autorem publikace je, že předkládá řešení pouze v jedné rovině, přestože minimalisticky 

formulované zadání jiné roviny nevylučuje, tedy autor sám uvažuje v určitém kontextu). Jiné 

uchopení kontextu žáky pak nevyhnutelně vede z pohledu zadavatele úlohy k jejímu chybnému 

řešení. 

Upřesnění zadání v případě skupiny B vedlo k tomu, že žáci častěji nalézali další řešení 

úlohy. Dokonce se ojediněle objevily i případy, kdy přicházeli s řešením mimo rovinu 

zápisového archu. 

Úloha 4 

Úloha 4 byla konstrukce trojúhelníka. Úloha byla převzata z testových úloh 

analyzovaných Vondrovou a Rendlem,179 kteří v případě této úlohy analyzovali 20 řešení žáků. 

V analýze upozornili na potíže žáků vyplývající z jejich prototypických představ. Proto byla ve 

skupině B zadána strana trojúhelníka NO jako základna, pro usnadnění těchto představ.180 

Zadání příkladu 4 pro skupinu B se dále odlišovalo tím, že jednotlivé úsečky tvořící strany 

trojúhelníka (jakož i úhel dvou stran trojúhelníka) výslovně pojmenovávalo jako části 

trojúhelníka. Uvedené mělo vést k lepší představě (a konkretizaci) žáků o vzájemném umístění 

těchto prvků. Ve variantě testů B byli žáci také vyzváni, aby hledali co nejvíce řešení úlohy. 

Zadání testu A obsahovalo převzaté zadní, které pouze vyzývalo: „Sestrojte trojúhelník…“.  

Pro řešení příkladu 4 je třeba realizovat dva konstrukční kroky. Prvním je kružnice 

o poloměru 5 cm ze středu v bodě O, jako množina bodů, kde se může nacházet bod M. Druhým 

krokem je konstrukce úhlu |∢MNO| = 45°. V dané rovině odpovídají zadanému požadavku dvě 

                                                 
179 VONDROVÁ, Naďa a Miroslav RENDL. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 

V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3234-6. str. 151, 155-158. 
180 To nevylučuje, aby žáci ve skupině A pracovali se stejnou představou. V případě B jsou však na tuto 

představu přímo navedeni. Postup vyplývá ze závěru autorů, že v některých případech nevhodná prototypická 

představa stála  za nezvládnutím úlohy.  
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možná řešení. Celkovým řešením, nalezením bodu M (nebo více takových bodů), je pak průnik 

nově nalezených polopřímek s počátkem v N a určených úhlem s úsečkou NO a kružnice se 

středem v bodě O (v tomto konkrétním případě je celkový počet řešení čtyři). Je zřejmé, že aby 

žáci mohli dospět k alespoň některému z řešení, museli tyto dva oddělené konstrukční úkoly, 

z nichž celkové řešení plyne jako jejich průnik, zvládnout. Pohled na to, jak byli žáci podle 

skupin v těchto částečných konstrukcích úspěšní (viz graf 5). Z něho je patrné, že žáci ve 

skupině A byli podstatně úspěšnější v případě konstrukce úhlu MNO. Jako možné příčině 

zlepšené úspěšnosti v případě skupiny B lze uvažovat o vytvoření v zadání vhodného prototypu 

trojúhelníka, který žákům usnadnil konstrukci úhlu (konstrukce úhlu v obvyklé poloze). Ze 

srovnání konstrukce kružnice, jako množiny stejně vzdálených bodů od středu, je patrné, že 

tato představa již patrně nehrála podstatnou roli, výsledky jsou podobné. 181  Protože však 

schopnost řešit úlohu závisí na schopnosti obou konstrukcí, podpoření prototypické představy 

trojúhelníka, přestože patrně zvýšilo schopnost žáků konstruovat předpokládaný úhel, 

neovlivnilo podstatně celkovou schopnost žáků nalézat alespoň nějaké řešení úlohy. 

Z výsledků plyne, že pro žáky (v obou skupinách) byla konstrukce úhlu snadnější než 

konstrukce kružnice,182 nalezení ideje kružnice jako vzdálenosti se tak stalo hlavním filtrem 

nalezení řešení.  

 

Graf 5: Úspěšnost žáků v řešení parciálních konstrukcí v příkladu 4 (údaje v procentech) 

 

                                                 
181 Žáci patrně nemají kružnici tak těsně spojenou s prototypickou představou trojúhelníka, tak jako 

konstrukci úhlu. 
182 Žáci, kteří přišli s konstrukcí kružnice, v naprosté většině zvládli také konstrukci požadované úhlu. 

Opačně tomu však tak nebylo. 
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Za největší potíž žáků při řešení úlohy lze považovat právě znalost délky strany OM, 

avšak bez znalosti úhlu se stranou NO trojúhelníka MNO. Mnozí se pokusili úhel strany 

a základny odhadovat. Někteří z nich postupovali systematičtěji a vzhledem k vytvořené 

polopřímce určené velikostí úhlu vzhledem k základně a počátkem v bodě N zkoušeli různé 

varianty směru strany OM pomocí měření její délky. Přestože tento přístup není teoreticky 

správným řešením, uznání si zaslouží využití empirické kontroly výsledku. V tomto případě 

byli žáci na správné „stopě“. Pravděpodobně, při možnosti delšího laborování, případně 

usměrnění ze strany učitele by správné řešení v podobě kružnice sami našli. 

Za závažnější lze hodnotit postup žáků, kteří se patrně rozhodli řešit úlohu dle věty 

o znalosti délek dvou stran trojúhelníku a jimi sevřeného úhlu (viz Obrázek 8).  Vyhnuli se tím 

problému o směru strany OM. Nejistota ohledně „umístění“ této stany se projevovala 

i v náčrtku.183 Žáci častokrát náčrtky překreslovali, zaznamenávali více stran trojúhelníka nebo 

pořizovali více náčrtků. 

 

Obrázek 8: Úloha 4 – chybné převedení na konstrukci pomocí věty sus; v náčrtku jsou vyznačeny informace správně, 

žák však zřejmě nakonec zvolil cestu k „jednoznačnějšímu“ výsledku 

                                                 
183 Upevnění prototypické představy a „vizuální ukotvení“, že známá strana trojúhelníka je základna, 

v případě zadání B patrně napomohlo k upevnění vizuálních představ žáků a jejich soustředění se na variabilitu 

zbývající části trojúhelníku. 
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Co se týče samotného počtu žáky nalezených řešení, výsledky jsou mezi testovanou 

skupinou A a skupinou B odlišné (viz graf 6). 

  

Graf 6: Podíly počtu žáky nalezených řešení dle testovaných skupin žáků (údaje v procentech) 

Žáci s minimalistickým zadáním s úlohou obvykle skončili u nalezeného prvního řešení. 

Žáci ve skupině B, kteří byli vyzváni k nalezení více řešení (což byla pro ně i nápověda), více 

řešení nalézali častěji. V případě skupiny B nejčetnější počet nalezených řešení byl dvě řešení. 

Pokud žáci dokázali zkonstruovat kružnici, nalezení druhého řešení, druhého průniku kružnice 

a polopřímky definované jejím počátkem v bodě N a úhlem 45° k úsečce NO, bylo pro ně 

poměrně snadné. Lze se proto domnívat, že žáci ve skupině A označovali pouze jedno řešení 

úlohy v důsledku dikce zadání, které je nabádalo k sestrojení (jednoho) trojúhelníku, nikoliv 

více trojúhelníků. Možnost více řešení je také mohla mást. Pokud mají zadán úkol znějící 

„sestrojte trojúhelník“ s určitými vlastnostmi a zadaná omezení nevedou k jednoznačnému 

(jedinému) řešení, mohou svůj postup považovat za nesprávný (protože nevedl k eliminaci 

ostatních řešení kromě jediného). 

Menší počet žáků si však uvědomil, že podmínka |∢MNO| = 45° může být v rovině 

splněna dvěma způsoby. Jednak odpovídající prototypické představě trojúhelníka (se kterou 

přicházela většina žáků) a dále též v podobě osově souměrné polopřímky k prvně nalezené 

přímce dle osy v podobě přímky definované body N a O. Žáci, kteří nalézali toto druhé řešení 
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pro splnění podmínky úhlu, 184  přistupovali k úloze systematicky z pozice nalezení všech 

možných řešení úlohy odpovídající daným podmínkám.  Proto jak ve skupině A, tak ani ve 

skupině B nenajdeme výsledek, který by počítal se třemi řešeními. Pokud žáci došli k rozšíření 

variant řešení možností dvojí konstrukce úhlu MNO, již automaticky přicházeli se čtyřmi 

řešeními úlohy. Zatímco nalezení dvou řešení nemuselo být úmyslné hledání všech variant 

(mohlo se „nabízet“ při samotné konstrukci), nalezení třetího řešení již vyžadovalo jeho 

hledání. V případě, že žáci řešení hledali a třetí řešení našli, čtvrté řešení bylo již nasnadě. Tak 

lze chápat výsledky testů, kdy žádný žák nepřišel se třemi variantami řešení.  

Z testů vyplývá, že žáci ve skupině B více usilovali o hledání dalších řešení úlohy, 

zatímco žáci ve skupině A se častěji spokojili s konstrukcí jednoho trojúhelníka odpovídajícího 

podmínkám. Přestože je takový postup (žáků skupiny A) z pohledu zadavatele konstrukční 

úlohy často považován za chybu,185 je otázkou, zda to z pohledu řešitelů úlohy, s ohledem na 

její zadání, za chybu skutečně považovat.  Je totiž sporné, zda žáci mají úlohu186 (ve variantě 

A) vnímat jako pokyn ke konstrukci (alespoň jednoho) útvaru, který vyhovuje pravidlům, nebo 

jako analýzu všech možných řešení. Pokud se úlohy zhostí prvním způsobem, zjistí, že úloha 

obsahovala „chyták“ v podobě dalšího nebo dalších řešení. 

Výsledkem je, že žáci jsou udržováni ve stavu určité nedostatečnosti. Řešili úlohu, 

nalezli řešení. Úspěch je jim však odepřen, protože nehledali další možná řešení, přestože to po 

nich nebylo explicitně požadováno. Je zřejmé, že hledání dalších řešení má svůj význam. 

Rozvíjí schopnosti žáků uvažovat v různých rámcích, variantách a algoritmizovat způsob 

řešení. Cíl však musí být žákům sdělen, aby o to mohli usilovat. Je třeba také říci, že nalezení 

všech možných řešení je kvalitativně náročnější úkol, než nalezení jednoho nebo některých 

řešení. Dle toho by k tomu mělo být přistupováno i v hodnocení žáků.187 

5.1 Návrh využití analýzy žákovských chyb ve výuce 

Návrhy, jak využít žáky realizovaných chyb byly uváděny v průběhu předešlé kapitoly 

při analýze těchto chyb. Četnost chyb v 1. příkladu patrně souvisí s dodáním nadbytečných 

                                                 
184 Zajímavé je, že autoři Vondráková a Rendl, od nichž je úloha převzata a kteří analyzují řešení úlohy 

žáků, ve své publikaci hovoří pouze o dvou řešeních. Dodatečná dvě řešení úlohy získaná tímto způsobem 

nezmiňují. 
185 Jako chybu to hodnotí i autoři, kteří řešení příkladu 4 ve znění varianty testu A analyzovali. Stejně 

k problematice přistupuje Hejný, který analyzuje řešení příkladu 2 ve znění varianty testu A.  
186 Platí to jako pro příklad 4, tak ale i pro příklad 3. 
187  Pokud bychom byli důslední, autor analyzující řešení příkladu 3 hovoří pouze o třech řešeních, 

přestože jich lze po rozšíření myšlenkového rámce nalézt více. Stejně je tomu v případě autorů analyzujících řešení 

žáků příkladu 4. Hovoří pouze o dvou řešeních, přestože v dané rovině lze identifikovat čtyři řešení. 
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informací a objektů do konstrukční úlohy. Závěr pro další výuku je vystavovat žáky takovým 

situacím častěji, tj. doplňovat do úloh i informace, které nejsou nezbytně nutné nebo nesouvisejí 

s úlohou. Školní úlohy jsou obvykle zadávány v podobě, kdy žáci dostanou právě tolik 

informací pro vyřešení úlohy, kolik potřebují. Úlohy obvykle neobsahují nedůležité 

a nesouvisející informace. Naopak. Žáci musí některé potřebné údaje a hodnoty nutné pro 

konstrukci např. dedukovat. Žáci tak nejsou zvyklí hodnotit, které informace jsou pro řešení 

úlohy důležité a které ne.  Mají potom tendenci nějak aplikovat veškeré informace a s nimi 

související koncepty, přestože s řešením úlohy nesouvisí nebo mohou být dokonce zavádějící. 

Obohacením úloh o nepotřebné informace se řešení úloh přiblíží situacím, před nimiž žáci stojí 

v reálném světě, kdy pro své rozhodování musí určit, které informace jsou relevantní a které již 

nikoliv (v případě minimalistických úloh tuto část za ně udělá zadavatel). 

Z konkrétních realizovaných chyb v příkladu 1 má didaktický význam zejména chyba, 

kdy žáci pracují s úsekem zakreslené přímky v rovině tak, jako by tato zakreslená část 

reprezentovala celý geometrický útvar. Aplikace tohoto přístupu může vést k řadě 

rozporuplností jako existence či neexistence průsečíku. Pro ozřejmění rozdílu mezi skutečnými 

geometrickými útvary a jejich reprezentacemi by úloha mohla být modifikována tak, že 

vzdálenosti mezi vrcholy trojúhelníku by byly konkrétně zadány, např. v kilometrech a žáci by 

měli za úkol zakreslit trojúhelník do pracovního sešitu v centimetrech (Z uvedeného pak plyne, 

že grafická reprezentace je jen symbolickým zachycením skutečného trojúhelníku větších 

rozměrů). 

Chyby, které se dopustí žáci v úloze 2 (že uvěří nedokonalému náčrtku a automaticky 

přijmou výsledek v podobě obsahu obdélníku, který (jak se zdá) je vyplněn zkoumanými 

útvary, lze využít k prezentaci sporu (po prezentaci součtu jednotlivých útvarů). Žáci se tam 

mohou dostat do situace, kdy „zažijí“ mechanismy při odvozování důkazu sporem. Příklad 

může sloužit také jako ilustrace důležitosti přesné konstrukce (z nepřesného náčrtku vyplývají 

zavádějící závěry). Dohledání příčiny zavádějícího náčrtku v příkladu 2 může také podpořit 

objevitelského ducha. 

Využití chyby pro další pedagogickou činnost je případě úlohy 3 zřejmé. Chyba 

v podobě nenalezení všech řešení zadaného příkladu může být následována výzvou žákovi, aby 

nalezl další řešení (již samotná skutečnost, že učitel o dalším řešení ví, tedy že další řešení úlohy 

existuje, je velkou nápovědou). Další řešení úlohy vycházejí vždy z jiných uspořádání, 

obtížnost hledání dalších řešení je stále náročnější. Úlohu lze žákům individuálně zadávat 
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opakovaně. Žáci zažívají úspěch (naleznou jedno z řešení) a zároveň mohou objevovat něco 

nového. V případě úlohy 3 je objevitelský přístup k úloze zvlášť vhodný, protože nová řešení 

jsou přinášena rozvinutím rozdílných vlastností. 

Výhodou takovýchto úloh je, že obsahují řešení, která jsou více méně zřejmá, řešení 

jsou náročnější na představivost, ale i ta, která jsou skrytá a požadují změnit rámec uvažování. 

Takové úlohy jsou pak vhodným materiálem pro skupinu žáků s různou úrovní představivosti 

a geometrické zkušenosti, protože všichni žáci budou mít možnost odhalovat, objevovat 

a zažívat úspěch. Někteří zůstanou u jednodušších řešení, jiní proniknou do problému hlouběji. 

Trvat na tom, že správné je odhalení pouze všech řešení, může demotivovat některé žáky. 

Výhodou těchto konstrukčních úloh s více řešeními je, že se k nim (po výzvě) učitele mohou 

žáci opakovaně vracet a hledat další možnosti konstrukce. Po nalezení všech konstrukčních 

možností přichází na řadu ozřejmění konstrukčního algoritmu, který vedl k nalezení všech 

konstrukčních řešení.188 

Umožnění rozvoje objevitelského ducha a hledání nových možností i poté, co se dostaví 

první úspěch v nalezení alespoň jednoho řešení je hlavní výhodou této úlohy. Chybou žáků 

v tomto příkladu je zejména nenalezení všech možných řešení. Zřejmou reakcí na jejich chybu 

(její uplatnění v další výuce) je přeformulování zadání s výzvou pro žáky hledat další řešení. 

Dále pak vracet se k problému a hledat nové kombinace zadání.  U tohoto příkladu (jakož 

i u následujícího příkladu 4) vyvstává velmi důležité téma formulace zadání příkladu. 

V současné době používaná zadání (varianta testu A) mohou v žácích vytvářet dojem, že je 

jejich úkolem konstrukce právě jednoho (nebo aspoň jednoho) řešení.189 Často takto situaci 

vnímají, načež je jim vytknuto, že jejich řešení neobsahuje všechna možná řešení. Vyvstává 

také otázka, zda do zadání úloh (kromě upuštění od zavádějící formulace k hledání jednoho 

útvaru) nevtělit přímo explicitní výzvu k hledání násobných řešení. 

Taková změna má i psychologický význam. Nalezení jen jednoho řešení není 

hodnoceno jako v původní verzi jako chyba, ale jako částečný úspěch. Umožňuje také žákům 

samostatně hledat a objevovat (ze zadání vědí, že mají hledat, nikoliv jenom konstruovat 

nejzřetelnější řešení).190 Více variant řešení příkladu 3 a 4 je také tím, co je na těchto úlohách 

                                                 
188 V případě uvedeného příkladu jde nejprve o určení roviny, ve které se body U a V nacházejí, a dále 

o stanovení možných kombinací těchto bodů jako vrcholů čtverce. 
189 „Sestrojte čtverec“ v příkladu 3 nebo „Sestrojte trojúhelník“ v příkladu 4. 
190 Pokyn k hledání je také nápovědou. Ten, kdo ví, že má hledat, najde spíše než ten, který to neví. Dále 

též vzhledem k úspěšnosti žáků v objevení všech řešení bez pobídky je povídka více než na místě. 
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cenné a co je na nich krásné. Pokud je žákům odejmuta možnost tato řešení objevit, přicházejí 

patrně o to nejdůležitější, co jim tyto úlohy mohou nabídnout. Radost z objevování a z pohledu 

geometrie to důležité, to náročnější a nesnadno přenositelné – schopnost systematicky 

vyhledávat všechna možná řešení úlohy. Ve srovnání s tím je konstrukce čtverce nebo 

trojúhelníka (podle příkladu 3 a 4) nudnou rutinou. 

Chyb žáků v řešení příkladu 4, které lze využít v dalších výuce, je několik. První se týká 

nerozpoznání skutečnosti, že hledaný vrchol trojúhelníku M leží na kružnici se středem v bodě 

O. V řadě případů žáci tento bod konstruovali experimentálně – pokusně bod stanovili, 

přeměřili vzdálenost, pokud nevyhovoval, posunuli na jednu či druhou stranu. Výsledkem bylo 

nepřesné stanovení bodu (konstrukčně nesprávné) a nenalezení všech řešení. Žáci by v tomto 

případě mohli být vedeni k tomu, aby stanovovali možné umístění vrcholu M bez ohledu na 

druhou podmínku konstrukční úlohy stejným způsobem v celém okolí bodu O, tj. pomocí 

pravítka tvořili z bodu O pomyslné úsečky o délce 5 cm do různých směrů a označovali jejich 

koncové body. Postupným zahušťováním takto vyznačených bodů by měla být u žáků 

indukována představa kružnice se středem v bodě O a poloměrem 5 cm jako splnění podmínky 

vzdálenosti bodů O a M  jako vrcholů trojúhelníka. Tímto způsobem by se u žáků upevnil 

koncept kružnice jako množiny bodů stejně vzdálených od jejího středu. 

Druhou rozšířenou chybou bylo zanedbání druhé možnosti konstrukce zadaného úhlu 

MNO. V tomto případě by žáci mohli být vyzváni, aby zkonstruovali osově souměrné 

trojúhelníky k původně nalezeným řešením dle základny trojúhelníka v podobě úsečky NO. 

Žáci by pak mohli být vyzváni, aby zkontrolovali, zda nově zkonstruované trojúhelníky v osové 

souměrnosti splňují původní zadání úlohy. Prostřednictvím nalezeného nového řešení 

a mimoděčného přenesení úhlu MNO dle osy odpovídající polopřímce definované body NO 

s počátkem v bodě N by došli na další možnost, jakým způsobem konstruovat původně zadaný 

úhel. 

Třetí důležitou skupinou chyb v konstrukci jsou chyby, kdy žáci postupovali tak, jako 

by znali nejen délku úsečky OM, ale i úhel, který svírá s úsečkou NO (45°).  Zajímavou úlohou 

pro žáky může být prozkoumání, zda takový předpoklad o délkách stran NO, OM, a úhlu, který 

svírají, je slučitelný se zadáním úhlu |∢MNO| = 45° (viz Obrázek 9). 

Žáci mohou při úvahách využít znalosti o součtu vnitřních úhlů v trojúhelníku a mohou 

konstruovat pomocné vnitřní trojúhelníky jako na následujícím schématu. Z nich pak mohou za 

pomoci Pythagory věty kalkulovat délky jednotlivých stran a ověřovat, zda odpovídají 
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původním předpokladům o vnitřních úhlech trojúhelníka za uplatnění vět o podobnosti 

trojúhelníků. 
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Obrázek 9: Náčrtek k ověření možnosti, zda v úloze 4 mohou být vzhledem k ostatním zadaným parametrům úlohy 

vnitřní úhly trojúhelníku s vrcholy N a O v obou případech 45° 
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6 Závěr  

Geometrické útvary jsou často užívány jako reprezentace koncepcí rozličných odvětví 

matematiky. Studium geometrie pro žáky však není důležité jen z tohoto hlediska. Za 

nejdůležitější lze patrně považovat, že (jako jeden z nejstarších vědních oborů) nabízí žákům 

možnost uvažovat v rámci určitého systému předpokladů. Ze základních předpokladů mohou 

žáci za pomoci učitele konstruovat další poznatky, dedukovat vlastnosti, zobecňovat atd. 

Důležitost geometrie není v samotných poznatcích o vybraných geometrických útvarech, ale 

v práci žáků v určitých myšlenkových schématech, dedukcích, nalézání variant řešení apod. 

Z tohoto hlediska je nejdůležitější fází geometrické konstrukční úlohy rozbor, kde žáci navrhují 

strategii řešení, kterou pak v další fázi úlohy uplatňují. Nalézání této strategie řešení lze 

považovat za nejzajímavější část úlohy. Přenos této schopnosti (umění ji předat a schopnost si 

ji osvojit) je náročnější než předání např. izolovaných poznatků o útvarech, neboť se liší dle 

typů úloh a je třeba zapojovat komplexní znalosti ve vzájemných souvislostech (nikoliv 

izolovaně). Moderní učebnice geometrie vycházející z kognitivního přístupu ke vzdělávání 

vyzdvihují vlastní zkušenost a zážitek žáka při osvojování si nových poznatků. Nevýhodou 

tohoto přístupu je však poměrně časová náročnost vzhledem k získaným poznatkům. Protože 

dochází k indukování poznatků zejména vlastní zkušeností, dostává menší možnost uplatnění 

deduktivního myšlení, je nutná schopnost uvažovat v rámci konstruovaného systému 

předpokladů. 

Konstrukční úlohy vycházející z axiomatických předpokladů jsou skvělou příležitostí, 

zejména ve fázi rozboru úlohy, jak tento deficit zaplnit. Z rozboru zadání konstrukčních úloh 

a jejich řešení žáky však vyplývá, že žáci tuto příležitost často nechávají nevyužitou. Chybu 

nelze spatřovat pouze na straně žáků, ale patrně i na straně zadavatelů geometrických úloh. Žáci 

se často soustředí pouze na jedno možné řešení a ostatní nechávají stranou. Pravdou však je, že 

jsou k tomu (neúmyslně) vedeni formulací zadání, které obvykle požaduje jedno řešení (např. 

„sestrojte úvar“). Geometrická úloha se pak pro žáky stává jakýmsi chytákem. Řešení sice 

najdou, ale stejně je to špatně. Vzhledem k nízkému podílu žáků (který se projevuje 

i v průzkumech s řádem tisíců respondentů), kteří z takovýchto zadání naleznou všechna řešení, 

se jeví jako vhodné formulovat zadání jako výzvy ke hledání co nejvíce řešení. Výhodou tohoto 

přístupu je, že žáci mohou i při nalezení některých řešení nalézat úspěch a mají motivaci 

v hledání dalších. Ale především získají určitý prožitek, určitou zkušenost s hledáním 

a nalézáním možných řešení. Odměnou jim bude aha efekt spojený s jejich nalezením, pro 
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některé to bude i krása těchto řešení, která by jinak zůstala schována za oponou realizované 

chyby (nalezeného pouze jednoho řešení). 

Z tohoto pohledu se pak již jako druhotné jeví možnosti využití žáky realizovaných chyb 

v konkrétních úlohách v další výuce. Pokud se pokusíme o určité zobecnění, jde o zejména 

o chyby, které vedou ke sporu s některými předpoklady nebo údaji v zadání.  Takové chyby lze 

využít pro trénink uvažování vedoucího k důkazu sporem. Druhým zaznamenaným okruhem 

chyb jsou chyby z nadměrného zadání, či informací nesouvisejících se zadáním. Zde se jeví 

jako vhodná reakce obohacovat úlohy o tyto prvky, aby se podobaly více situacím z reálného 

života a žáky stavěly nejen před otázku, jaké metody použít na určitá „data“, ale i jaká „data“ 

jsou pro řešení úlohy relevantní. Z výzkumu také vyplynula důležitost rozvoje prototypických 

představ. Konkrétní úloha pak na základě chyb žáků vedla k rozvoji představy kružnice jako 

množiny bodů. 

Celkově lze říci, že přestože vzorek zkoumaných žáků, jakož i počet jimi řešených 

konstrukčních úloh byl poměrně malý, konstrukční chyby žáků jsou zejména v zanedbání 

možností dalších řešení. Rozvoj schopnosti žáků systematicky uvažovat nad možnými řešeními 

úlohy lze patrně považovat za hlavní směr dalšího úsilí. Za první krok lze chápat apriorní 

vyzývání žáků k nalézání dalších řešení a podporování objevitelského ducha žáků. 
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