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ABSTRAKT 

Práce se zabývá outdoorovým vyučováním matematiky na prvním stupni základní školy. 

Rozvíjí současný zájem o outdoorovou výuku za využití aktuálních inovativních metod 

učení. Svým zaměřením má sloužit především jako inspirační zdroj k vyučování 

matematiky v oblasti místa, kde žák vyrůstá, a naopak k poznávání svého okolí 

prostřednictvím vyučování matematiky. Částečně se opírá o výuku matematiky, 

orientovanou na budování schémat, ale usiluje o možnost demonstrovat výhody 

outdoorového vyučování bez ohledu na metody výuky. Přitom popisuje a analyzuje 

specifické vlastnosti, výhody a výzvy, spojené s outdoorovou výukou. 

Práce využívá českých a zahraničních zdrojů k seznámení čtenáře se základními fenomény, 

které se objevují v souvislosti s procesem učení. Jejich roli ukazuje na konkrétních 

outdoorových aktivitách. Podrobné rozbory těchto aktivit fungují v širším smyslu jako 

příklady, jak vést žáky k radosti z porozumění matematickým zákonitostem v běžném 

prostředí mimo školu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

outdoorové vyučování, outdoorová matematika, konstruktivistické vyučování, vyučování 

orientované na budování schémat, fenomény učení 

  



ABSTRACT 

The thesis deals with outdoor teaching of mathematics at primary school level. It develops 

the current interest in outdoor teaching using current innovative learning methods. Its focus 

is to serve as an inspirational resource for teaching mathematics in the area where a pupil 

grows up and, on the contrary, to learn about his surroundings through teaching 

mathematics. It relies partly on teaching via schema-oriented education, but seeks to 

demonstrate the benefits of outdoor teaching regardless of the teaching method. It 

describes and analyzes the specific features, benefits and challenges associated with 

outdoor learning. 

The work uses Czech and foreign sources to familiarize the reader with the basic 

phenomena that arise in connection with the learning process. Their role is pointed out on 

specific outdoor activities. Detailed analyzes of these activities work in the broader sense 

as examples of how to lead pupils to enjoy understanding mathematical laws in a non-

school environment. 
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outdoor education, outdoor mathematics, constructivistics teaching, scheme-oriented 

education, phenomenons of learning 
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1 Úvod  

Impulsem k hlubšímu zájmu o výuku matematiky mimo školní třídu se stala má účast 

v programu Erasmus+ v portugalském městečku Viana do Castelo. V předmětu 

Didaktika matematiky university Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) jsem se 

seznámila s možnostmi výuky geometrických transformací pomocí návrhu dlaždiček 

a vytváření struktury jejich otáčením, posouváním a překlápěním. Obkládání domů 

dlaždičkami zdobenými geometrickými vzory, tzv. azulejos, je součástí portugalské 

tradice. Zdá se proto být logické, že se i výuka geometrie opírá o tento tradiční symbol 

a žáci při výuce matematiky mohou vyrazit ven a sledovat zdobení domů, které lemují 

jejich cestu do školy. Závěrečným výstupem tohoto semináře bylo naplánování trasy výletu 

domácím městem s matematickými zastávkami (příloha 0). Právě toto zadání mě přiměli 

dívat se na architektonické, urbanistické a přírodní prvky jako na potenciální podporu 

výuky a díky této aktivitě jsem začala více přemýšlet nad tím, jak využít své okolí 

k vzdělávání žáků.  

Stejně tak i já jsem se rozhodla přesunout výuku matematiky ven, do blízkého okolí FZŠ 

Barrandov II, kde jsme s kolegyněmi Barborou Cimerovou, Veronikou Starou a Andreou 

Vyhnalovou vedly matematický kroužek v rámci matematického modulu (v práci budu při 

použití příčestí minulého užívat zakončení – ly). Má hodina vycházela ze stylu vyučování 

matematiky orientovaného na budování schémat, jedna z aktivit byla přímo inspirována 

prostředím dřívka. Rozhodla jsem se nepracovat se žádným ze sémantických prostředí 

profesora Hejného, protože jsem se díky praxi setkala s dětmi, pro které by bylo 

komplikací, kdyby se náhle v těchto prostředích musely začít orientovat. Dalším důvodem 

byl ten fakt, že v případě, že tato práce bude někdy sloužit jako inspirační zdroj aktivit 

k vyučování matematiky, byla bych ráda, kdyby mohla posloužit všem bez ohledu na to, 

zda je čtenář seznámen s jazykem těchto prostředí či nikoliv. V žádném případě 

nepochybuji o VOBS a považuji je za nejlepší existující přístup k výuce matematiky. 

Nicméně slovník, který používá, může některé skupiny žáků exkludovat, čemuž jsem 

chtěla zabránit. Mým cílem bylo vytvořit sady univerzálně aplikovatelných úkolů, které 

mohou žáci řešit bez ohledu na to, kterou metodou jsou vzděláváni.  

https://www.facebook.com/ipvc.oficial/
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Společným rysem úkolů, které jsem navrhla a realizovala, je akcentování samostatné či 

skupinové práce s minimálními intervencemi vyučujících a důraz na sdílení řešitelských 

strategií. Při tvorbě zadání a vedení hodiny jsem vycházela z 12 principů klíčových pro 

vyučování orientované na budování schémat. 

Tato diplomová práce bude rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

shrnu historické zkušenosti s outdoorovou výukou na českém území, zaměřím se na přístup 

k outdoorovému vyučování v zahraničí a definici pojmu outdoorová výuka. Pokusím se 

shrnout benefity, které pobyt venku má na fyzické a psychické zdraví jedince. V praktické 

části představím aktivity, které jsem realizovala s žáky Fakultní základní školy Barrandov 

II, Základní školy Vrané nad Vltavou a žáky vzdělávací společnosti Imago s hlubším 

zaměřením na první skupinu. V praktické části se budu věnovat didaktickému potenciálu 

aktivit a navrhnu i další možnosti práce jak v outdooru tak ve třídě. Aktivity 

s barrandovskou skupinou budou analyzovány s ohledem na fenomény učení. Pro tyto 

potřeby jsem vytvořila nástroj evidence jevů. 

Cíle práce: 

 prozkoumání benefitů pobytu venku 

 vyjmenování důvodů, které brání v častější výuce venku 

 seznámení se s různými definicemi outdoorové výuky v zahraničí a zvolení 

definice s vhodným obsahem pro potřeby této práce a prostudování odpovídající 

literatury 

 navržení matematických aktivit založených na pobytu venku 

 vytvoření systému kódování jevů provázejících činnost žáku 

 rozbor videí vzniklých při pobytu venku 
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2 Teoretická část 

2.1 Outdoorové vyučování 

2.1.1 Výuka mimo školní třídu a vymezení pojmu outdoor education  

Při vymezování pojmu, který by definoval výraz pro výuku probíhající mimo prostředí 

třídy, na čerstvém vzduchu, jsem narazila na jisté zmatení. Nesoulad v tom, jaké obsahy 

jednotliví autoři za termínem outdoorové vyučování vidí, je dán relativní novostí tohoto 

termínu. Ač výuka venku měla řadu propagátorů již v minulých stoletích (Jan Amos 

Komenský, Jean Jacques Rousseau, Eduard Štorch), termín outdoorové vyučování byl jako 

takový poprvé použit v 50. letech 20. století Donaldsonem a Donaldsonovou (Donaldson & 

Donaldson, 1958). Za termínem „outdoor education“ se ale skrývají jiné obsahy 

v závislosti na tom, který autor jej používá. Parker a Meldrumová (Parker & Meldrum, 

1973) ve své stejnojmenné publikaci za outdoorovou výuku považují environmentální 

výchovu, biologii a sportovní výchovu provozovanou venku (lyžování, kajaking, 

horolezectví). Řídí se definicí výše zmíněných Donaldsona a Donaldsonové, podle kterých 

je „outdoorové vyučování je vyučováním v, pro a o outdooru“
1
. Za outdoorové 

prostředí je zde chápáno přírodní prostředí, na město a vesnice se pojem outdoor 

nevztahuje. Tito autoři chápou outdoorovou výuku jako mimoškolní vzdělávání 

orientované na environmentální a tělesnou výchovu, někdy na získávání schopnosti přežít 

v extrémních podmínkách. Parker a Meldrumová neuchopují outdoor education jako 

způsob naplňování školního kurikula, ale raději jako něco, co v českém prostředí vyučují 

skautské kluby, přírodovědné kroužky nebo jiné volnočasové spolky, ve kterých 

je aktivita dětí založená na dobrovolnosti. Ve volnočasových spolcích není definován jasný 

obsah učiva a tak bychom i mohli polemizovat, zda se o výuku (education) ve výsledku 

jedná. I když zde děti bezesporu získávají nové poznatky a dovednosti, tyto poznatky 

nejsou dány jednotným kurikulárním dokumentem. 

Ve Spojeném království je zaveden termín outdoor classroom, který v chápání toho, co 

outdoor je, zachází ještě dál. Outdoor classroom může být jak školní zahrada, tak 

                                                 
1
 DONALDSON, G. E. a L. E. DONALDSON. Outdoor education: a definition. Journal of Health, Physical 

Education and Recreation, 1958. 29(17).  
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ekologické centrum, ale i muzeum nebo galerie. Tento termín do outdoor zahrnuje vše, co 

se nachází mimo školní třídu, i když se žáci opět ocitnou v uzavřené budově.
2
 

Obsah praktické části této diplomové práce se ale nejvíce překrývá s definicí Dennise 

Eatona: „Outdoorové vzdělávání bude definováno jako veškerá akademická 

výuka související se školou, které probíhá ve venkovním prostředí.“ (Eaton, 1998) 
3
 

Tato definice přesně vymezuje to, oč jsem se pokoušela v praktické části DP, tedy 

o zpracování učiva mimo prostředí budovy (školní, galerijní, muzejní). 

Pojem outdoor můžeme chápat jako veškeré aktivity, které probíhají mimo uzavřené 

prostory (z angl. out – mimo, za; door – dveře). Výuku v outdoorovém prostředí tedy 

chápeme jako výuku mimo zaběhnuté prostředí školní třídy. Pojem outdoor bývá často 

spojen s pobytem v přírodě, nicméně zde budeme slovo outdoor chápat v jeho úzkém 

smyslu, tedy vyloženě jako „ze dveří“, mimo uzavřený prostor, outdoorem tedy bude 

stejně prostředí lesa jako města, zahrady apod. 

2.1.2 Pohled do historie outdoorového vyučování 

Ačkoliv samotný pojem outdoorové vyučování je poměrně mladý, tradice venkovní výuky 

sahá až do antického Řecka, kde se Platónovi žáci scházeli v Akadémově háji, aby zde ve 

stínu oliv rozmlouvali. Přesuňme se ale do minulosti méně vzdálené k osobnostem 

podstatným pro outdoorové vyučování. 

Důležitost vzdělání přírodou popsal Jan Amos Komenský ve své Velké didaktice. 

Komenský tvrdí, že pokrok ve vědě a umění je inspirován přírodou a lidské vynálezy 

pouze kopírují organismy a mechanismy přírody. A stejně jako se inspirujeme přírodními 

mechanismy, měla by škola napodobovat přírodu: „Z toho všeho je patrno, že onen řád, 

jenž podle našeho přání má býti univerzální ideou umění, kterak všemu vyučovat a učit se, 

nesmí a nemůže se bráti odjinud než od učitelky přírody.“ (Komenský, 1948) Komenský 

ve svém učení vyzdvihuje empirismus, využívání smyslů k učení a pozorování. 

                                                 
2
 "W113-Developing an Outdoor Classroom to Provide Education Naturally," The University of Tennessee 

Agricultural Extension Service, , http://trace.tennessee.edu/utk_agexenvi/29 

3
 Vlastní překlad. Outdoor education will be defined as all school-related academic education which takes 

place outdoors. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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Pokračovatelem myšlenky o výuce z přírody a přirozenosti byl Jean-Jacques Rousseau. 

Osvícenecký filozof a pedagog tvrdil, že žáci by měli být vzdělávání skrze zkušenost 

z vlastního jednání a dopady takového jednání na svou osobu. Zavrhuje jakoukoliv formu 

trestů, neboť špatným konáním se žák vytrestá sám. Rousseau dbá na to, aby vše, co se dítě 

učí, bylo v souladu s jeho přirozeným vývojem. Nechá dítě běhat, když běhat chce, nechá 

dítě skákat, když skákat chce. Stejně tak ho nebude nutit dělat věci, které dělat nechce. 

Např. číst se dítě naučí tak, že dostane dopisem pozvání k večeři s rodiči, kterou promešká, 

protože si nezvládne dopis sám přečíst a osoba, kterou o přečtení požádal, odmítla, protože 

na ni byl drzý (Rousseau, 1926). Výuka by podle Rousseaua měla ideálně probíhat na 

venkově, protože město je zkažené a v raném věku je nutné u dítěte rozvíjet morálku před 

tím, než ve 12 letech odejde do města vyučit se řemeslo. 

Rousseauův přístup je radikálně pedocentrický, dítě má u něj naprostou svobodu a reguluje 

vlastní chování a vzdělání na základě kontaktu s okolím, učitel u něj hraje roli průvodce, 

který jej provází výchovně vzdělávacími momenty.  

Z kontaktu s okolím těžil ve své výuce a výchově i Eduard Štorch, širší veřejnosti známý 

svou literární činností, v níž popularizoval pravěkou historii. Štorch pociťoval jako 

problém, že městské děti se do kontaktu s přírodou dostanou jen minimálně a považoval za 

nutné přesunout výuku na čerstvý vzduch. Doba, ve které jeho vzdělávací teorie vznikala, 

byla nakloněná zájmu o zdravý vývoj dítěte. Počátkem 20. let 20. století se prudce rozvíjí 

průmysl a města, lidé se do nich stěhují za prací a roste počet obyvatel, jejichž zdraví pobyt 

v průmyslových částech města negativně ovlivňuje. S myšlenkou na zdravý dětský rozvoj 

založil na Libeňském ostrově v roce 1925 Dětskou farmu. Při její realizaci se řídil principy 

eubiotiky – zdravého životního stylu. Štorch propaguje harmonii duše a těla – dopolední 

část dne má být věnovaná vzdělávání, odpoledne psychohygieně a pohybu (Štorch, 1929). 

Štorch současné škole vytýká její malou relevanci s běžným životem: „Na prvém místě 

vytýkám nesouvislost školy se skutečným životem a s domovem dětí. Škola je, jako kdysi 

ve středověku – do značné míry i dnes světem pro sebe. Její úkol je spatřován jedině 

v literárním vyučování, tj. v poskytování jakési sbírky úředně stanovených naukových 

vědomostí, o nichž se pošetile domníváme, že jejich nacpání do paměti učiní zadost 

výchově mládeže,“ (Štorch, 1929). Štorch jen nekritizoval, ale snažil se i o nápravu – 
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realizoval školu v přírodě, výše zmíněnou Dětskou farmu, místo, kam by mohl „přenésti 

celou naši starou školu ven, na vzduch a na slunce, kde by děti od jara do podzimku se 

učily ve volné přírodě,“ (Štorch, 1929). Tento projekt trval osm let, dokud pozemek nebyl 

převeden pod Univerzitu Karlovu pro potřeby Ústavu pro tělesnou výchovu a sport.  

Od 50. let 20. století se v literatuře objevuje termín outdoorová výuka (outdoor education) 

a celá řada autorů se věnuje tomuto fenoménu. Bylo založeno množství iniciativ 

zaměřujících se čistě na outdoorovou výuku, jmenovitě Outward Bound (v České republice 

jako Prázdninová škola Lipnice), Forest School ve Spojeném Království nebo Udeskole 

v Dánsku, na které bych se ráda krátce zaměřila v následujícím textu. 

Udeskole je pedagogickým hnutím, převážně rozšířeným v Dánsku, ale i ve Švédsku 

a Norsku. Jedná se o koncept výuky, ve které „učitelé a žáci pravidelně využívají přirozené 

okolí nebo kulturní prostředí, např. muzea, firmy, továrny, kostely atd., jako venkovní 

třídu.“
4
 (Bentsen, et al., 2009) Tento program není součástí dánského kurikula, ale 

postihuje výuku pro oděti od 7 do 16 let, což odpovídá výuce pro první a druhý stupeň. 

Vyučování je „charakterizováno faktem, že povinné výukové aktivity se odehrávají mimo 

stěny/budovy školy a jsou pravidelné (tzn. jeden den v týdnu, nebo každý druhý týden) 

a odehrávají se v přírodě, místních komunitách, továrnách, farmách, atd.
5
  

Studie (Mygind, 2008) prokázala že žáci v udeskole vykonají během dne více pohybu 

a mají vyšší tepovou frekvenci než žáci v běžné třídě, a že zatímco ve třídě používají více 

deskriptivní jazyk, venku se více dotazují a zkoumají. Ukázalo se, že výuka v outdoorovém 

prostředí měla vliv na učební styl pedagogů – v hodinách se zvýšilo množství experimentů 

a výzkumů. Outdoorové prostředí tedy může mít pozitivní vliv nejen na žáky, ale i na 

profesní rozvoj pedagoga. 

                                                 
4
Vlastní překlad. „…where teachers and pupils also use natural surroundings or culture settings, i.e. 

museums, companies, factories, churches etc as ‘outdoor’ classrooms on a regular basis.“ Peter Bentsen, Erik 

Mygind & Thomas B. Randrup (2009) Towards an understanding of udeskole: education outside the 

classroom in a Danish context, Education 3-13, 37:1, 29-44 

5
 Vlastní překlad. ,,…is characterised by the fact that compulsory educational activities take place outside the 

walls/buildings of the school and are done on a regular basis (i.e. a day every or every other week) and can 

take place in nature, local communities, factories, farms etc.“ (Bentsen, et al., 2009). 
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2.1.3 Benefity pobytu v outdoorovém prostředí 

Kromě výše zmíněného kladného vlivu na styl práce pedagoga, přináší outdoorová výuka 

pozitiva i žákům. 

S rostoucím počtem obyvatel měst a klesajícím podílem lidí, kteří žijí na vesnicích, se 

snižuje počet hodin, které mohou děti strávit na čerstvém vzduchu. Studie Nadace 

Proměny Karla Komárka ukazuje, že české děti žijící v městech s více jak 100 000 

obyvateli tráví venku méně jak 2 hodiny denně
6
. Tyto 2 hodiny strávené venku jsou 

důležité pro zdravý vývoj jedince. Sluneční světlo je zásadní pro syntézu vitamínu D, který 

je důležitý pro fungování imunitního systému a kvalitu kostí (Fojtík, Petr, et al., 2009). 

Zvýšení času stráveného v přírodě vede k zlepšování kognitivních funkcí (Ernst & 

Monroe, 2004), snižuje riziko obezity (Clealand, et al., 2008) a zmírňuje projevy ADHD 

(Faber & Kuo, 2011). 

Vedle těchto benefitů můžeme žáky pozorovat v prostředí, které není tak pohodlné, jako 

školní třída, kde je sucho, teplo, možnost kdykoliv obstarat své tělesné potřeby atd. 

S pobytem venku jsou spojeny nepříjemnosti jako náhlé změny počasí, absence klasické 

toalety, přítomnost hmyzu, aut a dalších. 

2.1.4 Překážky bránící přesunutí výuky do outdooru  

Přes nesporné benefity výuky v outdoorovém prostředí se pobytu venku mnoho pedagogů 

brání. Z rozhovorů s kolegyněmi z ročníku a s vyučujícími, které jsem potkala na praxi, 

vyplynulo, že se jejich zábrany k výuce venku shodují s překážkami, které podle P. V. 

Moffetové (Moffet, 2011) brání ve výuce pedagogům v Severním Irsku. Má zjištění jsou 

podobná, ale vyplývají z neformálních debat a nejsou podložená validními daty. 

Nejčastěji se učitelé obávají špatného počasí, chování žáků, problémů spojenými 

s bezpečností, počtem žáků, nedostatkem zkušeností a nedostatku času. Jakkoliv jsou 

obavy ohledně bezpečnosti, která je spojená s množstvím žáků a jejich potenciálním 

nevhodným chováním oprávněné, obavy ohledně počasí a času oprávněnými neshledávám. 

                                                 
6
 Nadace Proměny Karla Komárka. České děti venku : Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví 

děti svůj čas. Nadace Proměny Karla Komárka [online] 5. 5. 2016. Dostupné z: 
http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html  
 



15 

 

Outdoorové vyučování je nejrozšířenější v zemích s rozdílnými teplotními extrémy – 

Švédsku  (Sandell & Öhman, 2010)a Austrálii (Brookes, 2002). V těchto zemích je 

outdoorové vyučování součástí národního kurikula. Žáci těchto zemí tráví venku nejdelší 

dobu věnovanou výuce. 

Pokud se učitelé obávají časové náročnosti outdoorové výuky, jsou jejich obavy na místě 

jen minimálně. Základem tradiční hodiny je dobrý časový harmonogram a nejinak je tomu 

i u hodiny realizované v outdooru. Učitel sice do přípravy musí zakomponovat čas nutný 

k přesunu žáků na místo výuky, ale při propojení více výukových bloků netvoří tento čas 

nijak výraznou položku v celkovém plánu výuky. 

Učitelé se mohou obávat i časové náročnosti na plánování hodiny. Učitel musí mít jasnou 

představu o tom, kde výuka bude probíhat, kde se žáci budou pohybovat a jaké situace 

mohou nastat. Na mysli musí mít hlavně bezpečnost při práci žáků. Venku nejsou děti 

chráněny čtyřmi stěnami třídy a tudíž je i více vnějších vlivů, kterými budou ohroženy.. 

Učitel by vždy měl být vybaven lékárničkou a mobilním telefonem pro případ, že by dítě 

utrpělo úraz.  
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2.2 Konstruktivistický přístup ve výuce matematiky  

V kapitole o konstruktivistickém přístupu k výuce matematiky se budu věnovat srovnání 

tohoto přístupu s transmisivním vyučovacím stylem. Při svém studiu jsem se s těmito styly 

setkala nejčastěji a považuji je proto za vhodné srovnání.  

Transmisivní styl vychází z představy, že učitel je odborníkem ve svém oboru a má proto 

kompetenci předávat své znalosti žákům, odpovídat na jejich dotazy a opravovat jejich 

chyby (Mareš, 2013). Učitel nejčastěji volí monologickou metodu výuky (Kolář, 2012), 

často výklad a demonstruje žákům aplikaci poznatku. Úkolem žáků je přijímat tyto 

informace a nacvičovat jejich aplikaci (Hejný, 2014). Výuka není orientována na 

porozumění, ale na výsledky (Hejný & Kuřina, 2009), které jsou navíc ověřitelné, většinou 

testem (Mareš, 2013). 

Na druhou stranu konstruktivistický styl od učitele vyžaduje schopnost „motivovat žáky 

k aktivitě,“ (Hejný & Kuřina, 2009). Nechci tím tvrdit, že žáci vyučovaní transmisivním 

stylem by nebyli aktivní, naopak. Autoři citace ale hovoří o aktivitě duševní. Žák má být 

podnícen k řešení problému a duševní aktivitě. Konstruktivistické vyučování matematice 

můžeme opřít o „desatero konstruktivismu“ ( (Hejný & Kuřina, 2009), kde aktivita je 

prvním bodem tohoto seznamu. 

Edukační styl učitele úzce souvisí s faktory – s jeho osobností, s jeho pedagogickým 

přesvědčením, s jeho zkušenostmi a kvalifikací, s jeho pedagogickými znalostmi a 

dovednostmi (Jirotková, 2012). Z výzkumu (Jirotková, 2012) vyplývá, že méně zkušení 

učitelé (v pedagogickém a matematickém odvětví) tíhnou spíše k transmisivnímu stylu. 

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v konstruktivisticky vedené hodině, kdy žáci vyslovují 

řešení, názory, tvrzení ještě trochu neobratně, je pro učitele obtížné se dobře zorientovat, 

co žák myslel, a sledovat matematické úvahy a toky myšlení. 

V další části bych se ráda zaměřila na edukační styl vyučování orientovaného na budování 

schémat (VOBS). Ačkoliv Hejného metoda VOBS staví na zásadách konstruktivismu, 

nemůžeme tyto dva styly zaměňovat. Aby metoda nebyla zaměňována s radikálním 

konstruktivismem (Hejný, 2014), zvolil Hejný výše zmíněný název, ve kterém slovo 

konstruktivismus není. Z toho důvodu budu metodě věnovat samostatný text. 
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2.2.1 Vyučování orientované na budování schémat a outdoorová matematika 

Podle učebnic Hejného a kol. se na školách vyučuje již od roku 2007. Za tu dobu se 

metoda dostala do podvědomí širší společnosti, zdá se, že každý rodič a učitel, má na 

metodu svůj názor. V této kapitole se budu věnovat prvkům, které považuji za zásadní pro 

výuku podle VOBS a na závěr shrnu své zkušenosti s didaktickými styly, kterými jsem 

byla vzdělávána. 

Pro metodu VOBS navrhuje Kvasz (Kvasz, 2012) další název – genetický 

konstruktivismus. Tento název vyplývá z toho, že žáci své poznání rozvíjejí své poznání 

podobně, jak tomu bylo při genezi matematiky (namátkou vzpomenu prostředí indického 

násobení a egyptského dělení chleba, ve kterých žáci násobí jako Indové a chleba dělí 

pomocí kmenových zlomků, jako staří Egypťané). 

Jak ale samotný název napovídá, pro Hejného metodu je zásadní budování schémat. 

Schéma je budováno skupinou izolovaných modelů, ze kterých se zrodí generický model a 

posléze model abstraktní. Izolované modely vznikají konkrétními zkušenostmi, skupina 

izolovaných modelů tvoří klastr a jejich zobecnění tvoří generický model (Hejný, 2014). 

Budování schémat je jedním z 12 principů VOBS. Níže stručně vyjmenuji všech 12 

principů (podrobněji na oficiálním webu metody VOBS H-Mat
7
). 

1. Budování schémat 

2. Práce v prostředích 

3. Prolínání témat 

4. Rozvoj osobnosti 

5. Skutečná motivace 

6. Reálné zkušenosti 

7. Radost z matematiky 

8. Vlastní poznatek 

9. Role učitele 

10. Práce s chybou 

11. Přiměřené výzvy 

12. Podpora spolupráce 

                                                 
7
 https://www.h-mat.cz/principy 
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V druhém bodě je zmíněna práce v matematických prostředích. V nich žáci řeší úlohy, ve 

kterých aplikují „hluboké matematické myšlenky“ (Hejný, 2014), i když zatím neodhalili a 

nedokáží slovy popsat, o jaký matematický jev se jedná. 

A právě některá z těchto prostředí mají úzké spojení s outdoorovou výukou. Zmíním zde 

některá: jsou jimi autobus, bludiště nebo cyklostezky z učebnic Hejného a kol. Hlubšímu 

rozboru těchto prostředí a jejich propojení s outdoorem se ve svých diplomových pracích 

věnovaly Lada Mladá (Mladá, 2016) a Jana Bartoňová (Bartoňová, 2016). 

Na závěr bych chtěla zmínit své dvě zkušenosti s učebními styly. Až do ukončení střední 

školy jsem v matice byla vzdělávána transmisivně. Na 1. stupni jsem se samými 

jedničkami zdánlivě neměla problém, dnes si ale vybavuji momenty ztracenosti a 

neporozumění. Látku jsem ale mohla „nadrtit“ pamětně, takže jsem vždy prospěla. 

Prospěch se začal zhoršovat na druhém stupni, na střední škole jsem už v matematice 

nepatřila mezi dobré žáky. Vše se obrátilo na vysoké škole, kde jsem se seznámila 

s Hejného metodou a začala prožívat uspokojení z řešení problémů a z diskuze 

s vyučujícími a kolegyněmi. Konečně jsem chápala a nemusela namáhat svou chabou 

paměť. Zažila jsem radost z objevu a byla bych ráda, kdyby v matematice žáci prožívali to 

samé, co já. Proto jsem zastánkyní výuky podle VOBS. 

2.3 Fenomény učení 

V následujících podkapitolách se budu zabývat jednotlivými základními jevy, které se 

objevují v procesu učení a které jsem ve výuce identifikovala. Jejich pozorování a analýza 

je podle mého názoru nezbytná pro zkvalitnění výuky a vztahu učitel-žák; každý z těchto 

jevů jsem uvedla do souvislosti s outdoorovým vyučováním. 

2.3.1 Interakce v hodinách matematiky 

Ve vyučování, ať už vedeném transmisivním nebo konstruktivistickým způsobem, je 

zásadní interakce. Interakci chápeme jako „vzájemné působení jedinců, skupin (…), jež 

může mít nejrůznější formy – od pasivního přizpůsobování se interagujících subjektů až po 

záměrné ovlivňování a manipulování jedněch subjektů jinými subjekty. Interakce je úzce 

spojena s komunikací.“ (Průcha, et al., 2008). Protože jsem v praktické části v souvislosti s 
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interakčními jevy evidovala převážně komunikaci, budu se zabývat hlavně způsoby vedení 

komunikace.  

Hejný (Hejný, et al., 2004) uvádí ve směru pedagog → žák dva způsoby vedení 

komunikace: postojový
8
 a dialogický. 

Postojový způsob vedení komunikace je zdánlivě časově úsporný. Učitel si vytvoří 

škatulku (typ, etiketu) pro žáka (vliv na vznik škatulky může mít haló efekt, sympatie, 

pověst žáka) a tím způsobem s ním komunikuje. Na druhou stranu je tento přístup 

nevýhodný pro žáka – ten netuší, že mu učitel připisuje některé vlastnosti a obtížně se ze 

škatulky vymaňuje. 

Dialogické vedení komunikace klade na učitele větší nároky. Učitel se vciťuje do žáka, 

zjišťuje, jak přemýšlí, proč jedná tak, jak jedná. Potřebuje být obeznámen s faktory, které 

žáka ovlivňují (vztahy v rodině a skupině, zdravotní stav). Pedagog upravuje své strategie 

na míru žákovi i situaci. Strategie je sice náročná, ale zaměřuje se na potřeby žáka. Pro 

zdokonalování této komunikace Hejný doporučuje vedení reflektivního deníku, který 

umožní pedagogovi se k situacím vracet a rozmýšlet jiné komunikační strategie než ty, 

které aplikoval a nebyly úspěšné. 

Pro konstruktivistickou výuku je přínosné, když na sebe reagují i žáci. Učitel, i když se 

vyjadřuje sebelépe a má se žáky dobrý vztah, jim bude vždy trochu vzdálený. Budou jej 

dělit léta a slovní zásoba. Sdílení řešitelských strategií ve skupině a argumentace postupu 

jsou motorem výuky, žáci jsou si věkově a vývojově blíž, proto jsou jejich řečové 

schopnosti a slovní zásoba podobná. Žák sdělení jiného žáka přijme lépe, než kdyby stejný 

obsah sděloval učitel. Když ve třídě probíhá komunikace žák-žák, rozvíjí žáci komunikační 

schopnosti (schopnost jasně sdělovat své názory, komunikovat s vrstevníky), žákům je 

umožněno srovnávat více řešitelských strategií a mohou získat nový podnět k řešení 

problému. Rozvíjejí i schopnost naslouchat. 

Mimo verbální složku komunikace je třeba všímat si i složky neverbální. Projevuje se 

fyzickým postavením žáka, jeho mimikou a grimasami, gestikulací. V některých případech 

bývá neverbální projev žáka sdělnější než jeho verbální projev, může prozradit, že sdělení 

                                                 
8
 Postojový způsob vedení komunikace najdeme v literatuře též jako etiketování (Hejný aj. 1989, str. 21.) či 

typizování žáků (Hellus, 1990, str. 80). 
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je v rozporu s postojem žáka (doklad toho jevu jsem identifikovala ve videu A1, 2:46-2:49, 

kód D11). 

Komunikace ve třídě a outdoorovém prostředí 

Mareš a Křivohlavý (Mareš & Křivohlavý, 1995)uvádějí speciální druh komunikace, tzv. 

pedagogickou komunikaci. Její aktéři se dělí na skupinu vychovávajících 

a vychovávaných; vychovávající, nejčastěji dospělý, pedagogicky vzdělaný jedinec, 

komunikuje s vychovávaným, což je jedinec, dvojice, skupinka nebo třída a naopak. 

Charakter pedagogické komunikace závisí na její lokalizaci ve školní třídě a zároveň na 

konkrétní organizační formě výuky.  

Při hromadném vyučování rozlišují Mareš a Křivohlavý (Mareš & Křivohlavý, 1995) tyto 

typy komunikace pedagog → žák: 

 sdělování 

 rozhovor se třídou 

 rozhovor se žákem před třídou 

 rozhovor se žákem mezi žáky 

 rozprava ve třídě 

Ve skupinovém vyučování stojí učitel mimo tok komunikace a komunikují mezi sebou 

dvojice či skupiny žáků. 

Tyto způsoby vedení pedagogické komunikace autoři staví na výuce ve třídě. Neznamená 

to ale, že v outdoorovém prostředí výše zmíněné komunikační formy zanikají, protože i 

v outdooru mohou žáci pracovat hromadně či skupinově. Komunikace je ale ovlivněna 

rozdílnými vlivy než ve třídě. Publikaci, která by se týkala komunikace v outdooru, jsem 

bohužel nenalezla. Následující aspekty komunikace v outdoorovém prostředí se proto 

opírají převážně o mé zkušenosti a poznatky.  

V outdoorovém prostředí zaniká organizace daná výukou ve třídě. Zaniká vázanost žáků na 

jejich místo v lavici a jejich pohyb není omezen zdmi třídy, neexistuje ani prostor 

vyhrazený učiteli. Komunikaci může zkomplikovat větší vzdálenost mezi žáky, ruch 

v prostředí (ulice, povětrnostní podmínky, apod.) Proximita mezi žáky může být zároveň 
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výhodou, žáci se nemusí domlouvat tak, aby se navzájem nerušili, protože mají více místa 

pro svou práci a spontánní projev. 

2.3.2 Kognitivní jevy 

Kognitivní jevy jsou širokou skupinou jevů, které doprovázejí myšlení. Jedná se o 

poznávací procesy a řadí se k nim zejm. vnímání, zapamatování, vybavování, 

představivost, zpracování verbální a neverbální informace (Průcha, et al., 2008). 

V praktické části kognitivní jevy eviduji a rozebírám tak, abych si vytvořila obraz o 

myšlení žáků. Například ve videu A3.1 sleduji kognici čtverce a srovnávám vnímání 

čtverce oběma aktéry videa. 

2.3.3 Metakognitivní jevy 

Metakognice řídí porozumění způsobu vlastního poznání (kognice). Jedná se o důležitý 

prvek konstruktivistického vyučování. Metakognicí si žák uvědomuje způsob vlastního 

učení a poznání, dokáže reflektovat své postupy a komunikovat je směrem k učiteli či 

spolužákům, což může ostatním žákům pomoci ve vlastním učení a učiteli odhalit 

uvažování žáka, jeho schopnosti a eventuálně i chybu. Metakognitivními schopnostmi jsou 

i schopnosti žáka analyzovat efektivitu vlastního postupu a optimalizovat jej v budoucích 

aktivitách. 

Metakognitivní úvahy jsou projevem vyšší intelektuální úrovně žáka a otevíráním této 

oblasti učitel podporuje intelektuální růst žáků (Hejný, et al., 2004). Schopnost 

metakognice je důležitá pro autoregulaci učení. Mareš jmenuje čtyři předpoklady žákovské 

autoregulace učení (zkráceně (Mareš, 2013): 

1. žák je aktivním účastníkem – dokáže si stanovovat cíle, konstruuje vlastní 

znalosti, hledá smysl toho, čemu se učí, volí různé strategie 

2. žák buduje schopnost autoregulace – schopnost autoregulace buduje postupně 

a i když ji vybuduje, neznamená to, že se umí kontrolovat vždy a pokaždé, každý 

žák má individuální předpoklady pro budování autoregulace, které mohou snahu 

o autoregulaci komplikovat 
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3. žák sleduje cíl – sleduje, zda jeho činnosti směřují k cíli, neustále se srovnává se 

standardem, který je mu známý, své jednání uzpůsobuje tak, aby směřovalo 

k dosažení cíle. Tento cíl je daný zvnějšku nebo zevnitř 

4. žák reguluje vliv svých osobnostních zvláštností, sociálního kontextu a učení 

a chování právě autoregulací 

Autoři publikací s tématem metakognice a autoregulace se neshodnou na jejich vztahu. 

Někteří nadřazují autoregulaci metakognici ( (Mareš, 2013)nebo (Schraw, et al., 2006)), 

někteří autoři je dávají do těsného vztahu, kde se tyto dva pojmy překrývají (Lokajíčková, 

2014).  

V této práci budu autoregulaci vnímat shodně s Marešem, jako celek zahrnující motivaci, 

kognici a metakognici, ale věnovat se budu právě dílčím činnostem, protože ty jsou 

objektem mého zájmu a identifikace těchto momentů ve výuce pro mě představuje 

důležitou součást pedagogické činnosti a důkaz toho, že žák konstruktivně pracuje na svém 

poznání. Autoregulaci tedy chápu jako cíl a výše zmíněné činnosti jako prostředky 

dosažení tohoto cíle. 

2.3.4 Motivace 

S požadavkem na žáka, aby aktivně pracoval na vytvoření vlastních znalostí, přichází 

i potřeba motivace tohoto žáka. Bez chuti a vůle učit se, bez zájmu, nevyvine žák žádoucí 

aktivitu. (Hejný & Kuřina, 2009)  

Potřebu motivace si uvědomoval už J. A. Komenský a tvrdil, že bez chuti k učení nemá 

smysl začínat s výukou (Komenský, 1948). Jak ale v žákovi chuť k učení resp. motivaci 

vzbudit? Rousseau na příkladu písemného pozvání Emila k večeři demonstruje, že chuť 

učit se vzniká z potřeby učit se (Rousseau, 1926). 

Mareš mluví o motivaci jako o souboru: „vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují 

lidské jednání“ ((Mareš, 2013), zkráceno): 

1. aktivují lidské jednání 

2. navozují u jedince určitá očekávání 

3. zaměřují jednání určitým směrem 

4. udržují jednání v chodu 
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5. navozují prožívání úspěchů a neúspěchů 

Motivace je důležitá pro aktivní přístup, nikoliv ale motivace vnější (známka, 

pochvala/trest), ale motivace vnitřní. Vnitřní motivace má delší účinnost než motivace 

vnější. Pokud žáci budou cítit potřebu problém řešit, vytrvají u řešení déle i přes nezdary 

a neúspěchy, které zažijí (Hejný, 2014). 

Podle mé osobní zkušenosti s motivací při outdoorovém učení se zdá, že žáci pracují 

usilovněji a radostněji v outdooru než ve třídě. Jedná se ale o osobní poznatek. Je zapotřebí 

jiné studie, která by sledovala motivovanost žáků v obsahově srovnatelném vyučování ve 

třídě a v outdooru, a motivovanost žáků ve vyučování, kde převažuje výuka v outdooru 

před učením ve třídě. 

2.3.5 Prvek chyby ve výuce 

Při vyučování musíme počítat s tím, že žáci budou chybovat, budou chybovat často 

a budou chybovat opakovaně. Chyba, její náprava, tvorba prekonceptů a jejich 

zpřesňování, je základním kamenem v dlouhodobém procesu učení (Kalhous & Obst, 

2009). Proto, aby chyba znamenala pro vyučování přínos, musí ji žáci vnímat jako stimul 

a podnět k dalšímu hledání řešení a nikoliv jako tragédii, kterou všechno hledání končí. 

Hejný (Hejný, et al., 2004) popisuje přístupy k chybě: chyba jako nežádoucí prvek, žák se 

chyby snaží vyvarovat i tím, že nic nedělá (protože kdo nic nedělá, nic nezkazí) a chyba 

jako součást výuky (a života). Cílem takového přístupu je chybu odhalit a analyzovat. 

Domnívám se, že učení v outdooru nemá na tento aspekt vliv, resp. že přístup učitele i žáka 

k chybě není determinován prostředím.  
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3 Praktická část 

Při plánování aktivit jsem uplatňovala své znalosti vyučování orientovaného na budování 

schémat. Úlohy byly formulovány tak, aby je mohly řešit i žáci, kteří neznají matematická 

prostředí učebnic Hejného a kol.. Impulsem pro tento postup byla práce s rozmanitými 

skupinami dětí. Někteří žáci byli seznámeni s Hejného metodou ve školním vyučování, 

někteří ji znali z matematického kroužku, některé děti se s ní nikdy nesetkaly. Další 

charakteristiky skupin jsou uvedeny v příslušných kapitolách. 

Aktivity byly voleny tak, aby byl při jejich řešení pobyt ve venkovním prostředí nutný, 

nikoliv jen možný, a vyučování odpovídalo definici v teoretické části práce. Pro aktivity 

byla proto zvolena prostředí blízká škole s vhodnými architektonickými nebo přírodními 

prvky. 

3.1 Cíle výzkumu 

 vytvořit sadu úloh realizovatelných v outdoorovém prostředí 

 ověřit, zda je možné realizovat výuku v outdoorovém prostředí 

 vytvořit přehledný nástroj pro analýzu žákovské práce 

 vytvořit analýzu tak, abych se naučila rozumět žákům 

 zdokonalit se ve vnímání žáků 

 zdokonalit vnímání žáků mimo třídní prostředí 

3.2 Metodologie 

Jako vhodnou formu výzkumu jsem zvolila analýzu fenomenologických jevů na základě 

sledování videozáznamu vyučování. Zvolení této formy považuji za formativní prvek 

svého učitelského vzdělání – během výzkumu jsem se snažila zdokonalovat svoje 

pozorovací a interpretační schopnosti, abych postihla co nejvíce jevů, které se ve videích 

objevily. 

Fenomenologie připouští, že pozorování je ovlivněno subjektivními aspekty pozorovatele 

a díky tomu existuje více realit, vlastních jednotlivým pozorovatelům. Tyto reality 

vycházejí z jejich vlastností a zkušeností (Chráska, 2007). Fenomenologický výzkum staví 

na individuální zkušenosti – mé vlastní, a staví do centra zájmu individualitu – žáka 

(Gulová, 2013). S objemem svých znalostí a zkušeností nemohu postihnout veškeré 

aspekty žákovy existence, proto nejsou jevy interpretovány objektivně, ale subjektivně.  
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Výklad vychází z mé vlastní pozice chybujícího člověka, který není schopný kompletně 

postihnout komplexitu lidské bytosti a bezchybně interpretovat její konání. „Čistá realita 

oproštěná od subjektu je pro nás nezjistitelná“ (Gulová, 2013), protože osoba pozorovatele 

vždy determinuje výsledek výzkumu. Z tohoto důvodu je text praktické části často psán 

v ich-formě. 

Objektem mého zájmu byly jevy doprovázející vyučování (s kódovacími zkratkami: 

metakognitivní jevy - MKJ, kognitivní jevy - KJ, interakční jevy – IJ a chyba - CHYBA). 

Tyto jevy jsem zaznamenávala do tabulky, kde číslice 1 značí přítomnost jevu. Každý jev 

je pro přehlednost i barevně odlišen. V tabulce je přesný přepis promluvy žáka či učitele, je 

zde zaznamenána činnost a můj komentář. Pro lepší dohledání daného momentu 

v přiloženém videu jsem zaznamenala i čas promluvy resp. činnosti. Délka trvání jevů 

nebyla pro výzkum relevantní. 

Subjekty výzkumu (skupina A) byli žáci třetích tříd Fakultní základní školy Barrandov II 

a studentky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pro zachování anonymity jsem žáky 

označila písmeny, studentky Barboru Cimerovou a Andreu Vyhnalovou zkratkami jména 

a příjmení (BC či AV). Ke studentkám odkazuji jako k učitelkám. V době vzniku videa 

studentkami byly, ale respektuji jejich profesionalitu a proto, pokud budu popisovat 

interakci mezi žákem a studentkou, bude kódována jako interakce učitel – žák (U-Ž) či žák 

– učitel (Ž-U). Další evidovanou formou interakce je žák-žák (Ž-Ž). 

Další outdoorové aktivity jsem vedla se žáky společnosti pro individuální vzdělávání 

IMAGO a žáky ZŠ Vrané nad Vltavou. Práci s oběma skupinami popíšu povrchněji. 

3.3 Přehled aktivit 

V tabulce 1 uvádím přehled aktivit, které byly realizovány v outdoorovém prostředí. 

Detailní seznam aktivit v příloze 1, Podrdobný přehled aktivit. 
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Tabulka 1: Přehled aktivit 

kód 
školské 

zařízení 
třída místo 

číslo 

aktivit

y 

aktivita 

A 
ZŠ 

Barrandov II 
3. 

Trnkovo 

náměstí 

1 
odhad a měření velikosti 

obvodu a průměru kružnic 

2 hledání středu kružnic 

3 počítání kostek 

B 

IMAGO, 

individuální 

vzdělávání 

1.-4. 

lesopark 

u Krčského 

potoka 

1 

měření vlastní výšky, měření 

rozpětí, odhad 5 metrů, 

odhad 10 metrů 

2 

odhad - za jak dlouho ujdete 

kilometr? Stopování, jak 

dlouho jdeme kilometr 

3 

evidence cestujících na 

autobusové stanici Krčské 

nádraží 

4 
tvorba sbírek, třídění 

přírodnin podle kritérií 

C 
ZŠ Vrané 

nad Vltavou 
4. 

školní 

zahrada 
1 

tvorba sbírek, třídění 

přírodnin podle kritérií 

prostranství 

před 

budovou 

školy 

2 
měření výšky stromu, měření 

výšky školy  

blízkost 

železničního 

přejezdu ve 

Vraném n/V 

3 

evidování četnosti 

projíždějících aut, sledování 

počtu pasažéru 

v jednotlivých autech 
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Praha, 

vyšehradský 

hřbitov 

4 

 krokování deseti metrů, 

orientace na vyšehradském 

hřbitově pomocí světových 

stran a krokování 

Praha, 

Neklanova 

ulice 

5 

zakreslování různých 

trojúhelníků do čtvercové 

sítě 

Praha, 

náměstí Jana 

Palacha 

6 

dělení obrysu Hradčan do 

známých geometrických 

tvarů 

Praha, 

Staroměstsk

é náměstí 

7 

přeskupení křížků pomníku 

27 českých pánů do 

symetrického obrazce 

Tabulka 1 

3.4 Aktivity A 

Skupina dvanácti žáků třetích tříd FZŠ V Remízku II ve věku 8-9 let, část byla ve škole 

vzdělávána podle učebnic profesora Hejného a kol., část „tradiční metodou
9
. V rámci 

skupiny to činilo 8 dětí vzdělávaných Hejného metodou. Neznám hlubší charakteristiku 

skupiny, jako např. podrobnosti o socioekonomickém zázemí žáků či SPÚ. Důvodem je 

frekvence setkávání – jedenkrát týdně na 60 minut během akademického semestru. 

O žácích jsem nezjišťovala více informací, pokud jsem neměla podezření na SPÚ nebo 

poruchu chování, případně pokud jejich chování nebylo natolik rušivé, že by ohrožovalo 

chod hodiny nebo bezpečnost žáků. 

S ohledem na setkávání s žáky v rámci Matematického modulu jsme se s kolegyněmi 

rozhodly, že pro nás bude přínosnější, když si o žácích vytvoříme vlastní obrázek samy. 

Záměrně jsme se neobracely na jednotlivé třídní učitele a nezjišťovaly, kdo je nadaný 

a kdo potřebuje více podpory, kdo má kázeňské problémy apod. 

Organizace výuky A 

Žáci i vedení školy byli s předstihem informováni, že se v den matematického kroužku 

budeme pohybovat venku. Matematický kroužek byl dotován 60 minutami, ale dobu, 

                                                 
9
 Za výuku tradiční považuji tu výuku, která nevyužívá Hejného matematiku. Pod pojmem tradiční si hlavně 

představuji výuku, která je reprezentována v učebnicích Alter a jejichž starší verze jsem při své povinné 

školní docházce měla k dispozici. Zdržuji se komentáře ke kvalitě „tradičního“ vyučování, protože 

i „tradiční“ výuka může být vedena konstruktivisticky a s ohledem na potřeby žáků. 
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kterou by žáci aktivně strávili řešením matematických úloh v outdooru, jsem naplánovala 

na 40 minut. 5 minut jsem věnovala čekání na opozdilce, 10 minut organizaci přesunu 

a převlékání a posledních 5 minut návratu do školy. I když by bylo časově výhodné, 

abychom se s žáky setkali u vrátnice školy, nepočítala jsem s tím, že by si všichni žáci 

zapamatovali změnu místa setkání. 

Volba místa výuky A 

S ohledem na čas, který jsem na výuku měla k dispozici, jsem se při hledání místa výuky 

zaměřila na těsné okolí školy, kam bychom s žáky mohli dojít pěšky. Mým dalším 

kritériem pro výběr byla vhodnost prostředí k výuce. Rozhodla jsem se zaměřit na práci 

v městském prostředí, proto jsem hledala prostředí s architektonickými prvky. Trnkovo 

náměstí se nachází cca 3 minuty chůze od FZŠ Barrandov II. Žáci jej dobře znají, protože 

tudy procházejí do školy, bydlí zde, nebo je v blízkosti jejich bydliště. Náměstí je 

lemováno výškovými obytnými domy resp. obchody (Obrázek 1 s vyznačenou polohou 

jednotlivých stanovišť), náměstí je proto dostupné pouze pěšky, což jsem ocenila kvůli 

bezpečnosti. 

 

Obrázek 1, zdroj: https://mapy.cz 

Místo je vhodné na realizaci dalších aktivit, které jsem ve vlastní hodině nestihla, jejich 

výčet uvádím níže. 

A1 

A2 

A3 
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 výpočet velikosti plochy náměstí s využitím čtvercové mříže 

 výpočet velikosti zelených ploch s využitím čtvercové mříže 

 zjištění počtu oken na obytných domech 

 zjištění výšky stromu/budovy z vrženého stínu 

 počet trojúhelníků ve hvězdě 

 galerie kruhových útvarů a jejich funkce 

Obsah hodiny A vychází z architektonických prvků Trnkova náměstí v Praze. Žáci řešili 

tři úlohy nazvané Soustředné kružnice (A1), Střed kružnice (A2) a Filmový pás (A3). 

S ohledem na prostředí náměstí vznikly dvě aktivity pracující s kružnicemi a s jejími 

průvodními jevy (střed, obvod, průměr) a další aktivita inspirovaná prostředím dřívka 

(Hejný, et al., 2007).  

Scénář hodiny A:  

 Úvod 

- projití jednotlivých stanovišť, představení aktivit 

- A1 

- A2 

- A3 

- prostor pro dotazy 

- rozdání pracovní listů a pomůcek 

- rozdělení do dvojic a trojic 

 Samostatná práce  

 Závěrečná reflexe a zhodnocení práce žáků 

Učitel představí jednotlivé aktivity z pracovního listu. Do mluvy vkládá motivaci 

a doptává se žáků na funkci jednotlivých architektonických prvků. Žáci dostanou pracovní 

listy až před samostatnou prací. Je to z toho důvodu, aby se věnovali sledování učitele 

a prohlížení jednotlivých stanovišť a kladení otázek.  
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Dvojice a trojice žáci utvoří podle vlastního uvážení. Toto rozhodnutí vychází ze 

zkušenosti z předchozích hodin matematického kroužku
10

.  

Aktivity na sebe navzájem nenavazují a žáci si mohou sami zvolit pořadí, ve kterém je 

budou řešit.  

Během řešení úloh jsou učitelé přítomni u každého stanoviště. Pomáhají dovysvětlit zadání 

a jsou žákům nápomocni v momentech, kdy se na ně žáci obrátí.
11

  

Hodnocení proběhne ústně. Bude mě zajímat, jestli žáky hodina bavila, která aktivita byla 

nejsnadnější, která nejobtížnější a pokud zbyde dostatek času, zeptám se na postup při 

řešení jednotlivých úloh 

Očekávání 

 žáci budou nadšení z práce venku, vzrušení negativně ovlivní jejich pozornost 

 žáci znají termíny kruh a kružnice, ale nerozlišují je 

 žáci nebudou vědět, co je to průměr 

 žáci umí měřit s metrem a znají svou výšku 

 nikdo nestihne vyřešit všechny úlohy 

Ukázalo se, že žáci vzdělávaní tradiční metodou znali pojmy kruh a kružnice z výuky - při 

přípravě hodiny jsem si nezjistila, jakou látku žáci probírají. Vysvětlování toho, co je kruh, 

kružnice, střed a průměr jsem ale díky tomu mohla nechat na žácích. 

Neočekávala jsem, že žáci nebudou vědět, jak odhadovat. Hned při seznamování se 

stanovištěm A1 se doptávali, jak se odhaduje a brainstormovali vhodný postup. 

Nepotvrdilo se mi pouze první očekávání, žáci se venku chovali ukázněněji než ve třídě a 

pracovali soustředěněji než v indoorových hodinách. 

  

                                                 
10

 Žáci pracovali lépe ve skupinkách tvořených kamarády, i když se navzájem rozptylovali a byli celkově 

hlučnější, než při individuální práci. V případě, kdy jsme skupinky vytvořily nebo náhodně vylosovaly, žáci 

hlasitě protestovali, pracovali bez chuti nebo pracovat odmítali. 
11

 Kolegyně byly instruovány, aby žáky nechaly řešit samostatně a pomáhaly spíše vhodně položenými 

otázkami než radami a návody, když se na ně žáci obrátí. Rozhodla jsem se postupovat v duchu Hejného 

metody a zaměřit se na proces hledání řešení, než na správnost řešení. 
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Komunikace 

Při komunikaci se žáky jsme používaly obecnou češtinu. Vedl nás k tomu fakt, že jsme se 

s dětmi stýkaly v zájmovém kroužku a neformální komunikace pomohla vytvořit 

přátelskou, uvolněnou atmosféru. Žáci měli možnost nás oslovovat křestními jmény a i my 

jsme k sobě navzájem odkazovaly křestním jménem. 

3.4.1 A1: Soustředné kružnice 

Pomůcky: papírový metr, provázek, pracovní list 

Východisko: Architektonický prvek náměstí připomíná antický amfiteátr a prostor 

„jeviště“ je tvořen dlaždicemi poskládanými do kruhových útvarů (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 

Scénář žákovského řešení: Žáci si ve dvojici přečtou zadání, v případě neporozumění 

konzultují s učitelem. Tabulku mohou vyplňovat dvojím způsobem, buď provedou veškeré 

odhady před jakýmkoliv měřením, nebo odhadují před jednotlivými měřeními. Očekávám, 

že ve druhém případě budou žáci zpřesňovat svůj odhad. 
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Zadání aktivity A1 v pracovním listu: Odhadni délku obvodu a průměru kružnic 

(nejmenší kružnice má číslo 1, druhá nejmenší 2 atd.). Doplň odhady do tabulky. Změř 

další kružnice a doplň tabulku. Pozoruješ mezi čísly nějaký vztah? 

 odhad: průměr odhad: obvod průměr
12

 obvod
13

 

kruh 1   15 cm 47 cm 

kruh 2   26 cm 82 cm 

kruh 3   38 cm 119 cm 

kruh 4   49 cm 154 cm 

kruh 5   60 cm 189 cm 

kruh 6   71 cm 223 cm 

 

V pracovním listu jsem původně užila chybné spojení „délka obvodu“. Vzhledem k tomu, 

že termín obvod sám nese informaci, že jedná o rozměr, je použití slova délka nadbytečné 

a zavádějící a může vést k deformaci pojmového aparátu. 

Didaktická analýza aktivity A1: Žáci zapisují do dvoudimenzionální tabulky, musí 

chápat rozdílnou funkci řádku a sloupce a orientovat se v jejím rozložení. Nebylo zadáno, 

jakou jednotku žáci mají použít, hodnoty mohly být zapisovány v centimetrech, metrech 

nebo i v počtech kostek či dlaždic. Pro úspěšnou práci s metrem musí žáci vědět, že se 

přikládá u nuly a musí být schopni zapsat hodnoty se správnými jednotkami. Způsoby 

přiložení se liší. Žáci jej mohou postavit na hranu, nebo metr položit a obtáčet jej okolo 

okraje. Mohou změřit délku hrany kostky a vynásobit tuto hodnotu počtem kostek. Tato 

metoda je rychlá, ale vznikne při ní chyba daná proměnnou šířkou spáry mezi kostkami. 

                                                 
12

 Uvedené hodnoty reprezentují správné řešení, nebyly uvedeny v pracovním listu žáků 
13

 Uvedené hodnoty reprezentují správné řešení, nebyly uvedeny v pracovním listu žáků 
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Jako kruh 1 si žáci mohou zvolit buď kružnici tvořenou hranami osmi kostek, nebo 

kružnici opsanou centrální kostce. Shodou okolností je v této kostce jamka shodná se 

středem kružnic. Očekávám, že tento bod žákům usnadní měření průměru kružnic.  

Přepis videa A1 – vizte samostatný list s tabulkou 2 
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Tabulka 2: Přepis videa A1 

čas osoba promluva činnost MKJ KJ IJ chyba komentář 

            Ž-Ž Ž-U U-Ž     

0:00-0:01 D01 Jaký je zadání?       1 
1 

    Dominika se ptá i přesto, že má v ruce zadání úkolu.  

0:01-0:02 BC01 Máte to možná v tom papíru.             
Obě ihned přispěchají se svou reakcí na otázku D01. AV bez ohledu na to, 

že BC již odpověděla. 
0:02-0:05 AV01 Podívejte se na úkol číslo 1.           1   

0:05-0:09 D02 Soustředné kružnice. Takže to je tohle. 
podívá se pod sebe, 

poté na BC a AV 
  1   1     

Pohled na učitele - buď potřebuje potvrzení autority, nebo si není jistá 

pojmem. 

0:09-0:11 BC02 Tak co je tam napsanýho teda.           1   Pobízí žákyně k rychlejší reakci.  

0:11-0:37 D03 

Odhadni délku obvodu a průměru 

kružnic (nejmenší kružnice má číslo 1, 

druhá nejmenší 2, atd.). Doplň odhady 

do tabulky. Změř další kružnice a 

doplň tabulku. Pozoruješ mezi čísly 

nějaký vztah? 

čte zadání slovo od 

slova 
  1         

V tomto případě jsem se dopustila nepřesného popisu objektů. Jedná se 

o obvod kruhu a průměr kruhu. Navíc žáci měli být vyzváni, aby zjistili 

obvod kruhu a průměr měřením. Dalším nevhodným spojením je ,,délka 

obvodu“. Obvod sám o osobě již mírou je, naopak je vhodné zjišťovat 

délku kružnice. 

0:37-0:40 BC03 Takže první máte co? Odhadnout…           
1 

  

Nenechá žákyně, aby zadání samy uchopily, hned je vede k prvnímu 

kroku. Bára strukturuje kroky tak, jak ona by postupovala. Typické jednání 

pro učitele, protože si myslí, že jeho přístup je nejlepší. 

0:40-0:46 D04 Odhadnout průměr.               

0:46-0:49 BC04 
Průměr. Koukněte na to a kolik by to 

mohlo být? 
          1   

Zopakování slova průměr - potvrzení, že je spokojená s odpovědí. Opět 

říká, co mají dívky dělat, kouknout a říci nějaké číslo.  

0:49-0:53 S01 
Ne! První obvod. První obvod 

a průměr. 
    1   1     

Trvá na tom, že se bude postupovat v pořadí, ve kterém je text napsaný a 

ve kterém je natištěna tabulka.  

0:53-1:05     boj s větrem             

Mým původním záměrem bylo tuto dvanáctivteřinovou pasáž editovat. 

Posléze jsem ale zjistila, že zde došlo k iradiaci. Žákyně ani učitelky 

nevěděly, čemu kdo nerozumí, ale v těch 12 vteřinách žákyně získaly čas a 

uvědomily si, kde je problém - tedy v tom, že nevědí, jak odhadnout, vizte 

s 02. 

1:05-1:07 S02 
Ale paní učitelko, jak máme 

odhadnout ten obvod? 
        1     

Dívky se při úvodní evokaci zajímaly, jak se odhaduje. Ukázalo se, že pro 

část skupiny byl tento pojem velkou neznámou.  

1:07-1:09 AV02 Běž se na to podívat a zkus to!               
Je těžké, aby žák zkoušel něco, o čem neví, jak se to dělá. Pokud přímo 

nerozumí výzvě „odhadni“, jak si má poradit?  

1:09-1:10 D05 Co je to obvod? ptá se všech     1 1       

1:10-1:15 S03 Obvod je tohle. 
jde a ukazuje rukou po 

kružnice 
  1 1       

S sice ví co je obvod a ukazuje ho D, ta je ale daleko a spoléhá spíše na 

pomoc AV nebo BC 

1:15-1:20 AV03 
Co je to ten obvod, vždyť jsme si to 

ukazovali na začátku. 
        1     Neradí, vytýká jí, že neví o něčem, co možná slyšela poprvé v životě. 

1:20-1:24 S04 
Ale jak mám změřit délku toho 

obvodu? 
    1   1     Opět se obrací na vedoucí kroužku. 
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1:24-1:26 AV04 Zkuste na to nějak přijít.               Neradí, podporuje dívky, aby se pokoušely najít řešení, důvěřuje jim. 

1:25-1:33 S05 
Poskládáme ten metr. Takhle ho 

složíme.  

přikládá metr naležato 

k obvodu 
1           

Klade metr k 1 dlaždici, defacto tímto postupem měří pravidelný 

mnohoúhelník. 

1:33-1:35 D06 A co je to vůbec ten obvod? ptá se přímo S     1       
D trvá na tom, že se dozví, co je obvod. Nedá se odradit ani skoupou 

odpovědí AV ani tím, že to stále neví.  

1:35-1:38 S06 Obvod je tohle. Ta čára. 
Ukazuje rukou po 

obvodu kružnice. 
  1         

S v tento okamžik chápe obvod těchto kružnic jako spáru mezi dvěma 

řadami dlaždic. 

střih                     

1:38-1:42 BC05 

Holky, už máte nějakej plán, jak 

budete počítat ten obvod? Jak 

budete… 

          

1 

  Počítat - matoucí termín. Žáci obvod buď měří, nebo odhadují.  

1:42-1:43 S07 Zatím ne.             Promluva je v rozporu s jejich předchozí akcí (S04). 

1:43-1:45 D07 Zatím ještě nevíme.               

1:45-1:46 BC06 Zatím průměr děláte…             
Sleduje situaci a komentuje, co žákyně dělají. Jedná se spíš o promluvu 

k sobě. 

1:46-1:48 S08 Já jsem si dala 94     1         
94 = 94 centimetrů, dívky se nedohadovaly na jednotkách, v kterých budou 

obvod měřit a ani mezi nimi nedošlo k nedorozumění 

1:49-1:51 D08 Počkej, jak vypadá ten…     1           

1:51-1:54 S09 1 2 3 4 5 
počítá od středu 

kružnic 
  1         S počítá kostky a ujišťuje se, že pracuje se správným kruhem. 

1:56-1:59 D09 Takže to je asi tak 95.     1           

střih                     

2:07-2:09 S10 Jak máme měřit ten obvod?         

1 

      

2:09-2:16 BC07 

Já nevim, máme k dispozici metr 

anebo si ještě támhle můžete vzít 

provázek. Tak já nevim, co si 

myslíte… 

            
Radí nepřímo, vypočítává pomůcky a výběr nechává na žačkách., stále ale 

směřuje žáky správně, nic v pomůckách není matoucího. 

2:18-2:25 S11 

Už vim Domčo, vezmeme si ten 

provázek a natáhnem ho okolo toho 

dokolečka a ten provázek změříme 

metrem. 

  1           
 S si uvědomuje, že může využít profilu dlaždic a měřit délku kružnice 

vzniklou mezerou mezi dvěma dlaždicemi. 

2:25-2:28 D10 To moc nechápu. mračí se, je nedůvěřivá     

1 

      
Nebojí se vyjádřit neporozumění. Nejspíš nechápe proto, že si nedokáže 

představit měření obvodu kruhu. 

2:28-2:43 S12 

Že vezmeme provázek, obtočíme to, 

ustřihneme to nůžkama tam, kde to 

skončilo a potom ten provázek 

vememe, roztáhneme a změříme ho a 

budeme mít ten obvod. 

            Popisuje přesně krok za krokem. 

2:44-2:46 BC08 
Domčo, souhlasíš? Myslíš, že by to tak 

mohlo jít? 
          1     
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2:46-2:49 D11   

Kýve hlavou ze strany 

na stranu, zvažuje, pak 

souhlasí. 

          
Není jasné, zda chápe. Je možné, že D pojmům rozumí lépe a proto v tom 

má zmatek. 

2:49-2:52 BC09 
Když tak provázek je támhle holky, si 

ho můžete vzít u Elišky. 
          1     

střih                     

2:52-2:56 B01 80 90 

posouvá metr 

položený na zemi po 

obvodu kružnice 

  1 
1 

      
Mluví k sobě a nahlas odečítá hodnoty z metru. Dává šanci Š, aby jí mohl 

do práce vstoupit a kontrolovat ji. 

2:56-2:58 Š01 90 cm?             Opakuje to, co B řekla, jako otázku. 

2:58-03:06 B02 

100 centimetrů podle mě. Počkej, já si 

to tady spočítám. 1 2 3 4 … 9, 

devadesát 

ťuká na každou 

dlaždici zvlášť 
  1       1 

B si není jistá přesností svého měření a volí početní kontrolu - zjistila, že 

delší strana dlaždice tvořící kružnici měří 10 cm. Po vynásobení rozměru 

počtem dlaždic dostala hodnotu, kterou prve naměřila. V tomto případě 

vznikla chyba - B jednu dlaždici započítala dvakrát. 

03:06-03:08 S13 
Si na to sundám rukavice. Jsem 

v rukavicích úplně levá. 
                

03:10-03:12 Š02 90 obvod       1       Opět mluví nahlas, říká to, co zapisuje do tabulky. 

střih                     

03:17-03:18 S14 To by taky šlo.       
1 

      
Dívky se mimo kameru dohodly na postupu. 

03:18-03:19 D12 No taky by to šlo.             

03:27-03:31 S15 
No s tím provázkem to nejde. Tak to 

budem dělat podle tvojeho. 
    1         

S zjistila, že v tomto prostředí je měření s pomocí provázku nemožné, 

nebo přinejmenším komplikované a s D se dohodly na alternativním 

postupu. 

03:31-03:34 BC10 Jaks to Domčo vymyslela teda teďka?           1   Podněcuje dívky, aby svůj postup sdílely nahlas. 

03:34-03:47 D13 

Že to takhle změříme, zjistíme kolik to 

má centimetrů, a potom spočítáme, 

kolik jich tam je a řekneme třeba 9x5, 

vypočítáme to… 

ukazuje, kterou oblast 

dlaždice bude měřit 
1           převod kružnice na mnohoúhelník 

03:47-03:50 B03 
Já ti poradim, každej má vždycky 

10 centimetrů. 
      1       B ví, jakou strategii D zvolila a ví, jaké doporučení D dát. 

03:50-03:56 D14 
Takže 10krát něco a potom to 

zapíšeme a vypočítáme. 
  1     1     

Něco = počet dlaždic (formuluje slovy generického modelu). D spoléhá na 

B, že měření provedla správně a může použít 10 cm. 

03:56-04:03 BC11 

A to si myslíš, že to tak bude platit 

u všech těch kružnic? Že to bude 

stejný u tý dvojky jako u tý trojky? 

Nebo to budete měřit pokaždý? 

          
1 

  Dvojka, trojka = názvy kružnic (k1, k2,…).  

04:03-04:06 D15 Pokaždý.     1       
  

   
četnost jevů 4 14 9 9 9 1 

 Tabulka 2 
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Tabulka 3: Fenomenologické jevy aktivity A1 

AV01, 

BC01 

IJ Je v nátuře učitelů pomáhat žákům, kteří si o pomoc řeknou. 

Lepším řešením by bylo žákyním neodpovídat, případně se 

posléze zeptat S, jestli ona ví, jaké je zadání. Odpověď AV01 

chápu jako IJ U-Ž, neboť BC již odpověděla (BC01), odpověď 

není nutná, proto ji považuji za iniciovanou učitelem, byť 

odpovídá na otázku žákyně. AV odkazuje na přesné místo v 

pracovním listu, BC pouze odkázala na pracovní list a samotné 

vyhledávání správného úkolu nechala na dívkách. AV tak brzdí 

jejich schopnost seberegulace a schopnost řešit problém. I když 

jsem odpověď BC01 vyhodnotila jako lepší, není ideálním 

řešením situace. 

AV02 IJ Náprava: postup pro odhadování: co myslíš, kolik měří tahle 

hrana, bez měření, kolik tyhle tři dlaždice? Víš, kolik měříš ty? 

Je spolužák X větší, či menší? Kolik tedy může měřit? Zjisti od 

něj, kolik cm měří přesně. 

AV03 IJ Takový komentář žáka nikam neposune, naopak může zbrzdit 

jeho chuť poznávat a aktivně řešit problémy. D měla problém a 

řešila ho, AV ji jen připomněla, že selhala, protože nepochopila 

z úvodní diskuze, co je obvod. D mohla prožívat celou škálu 

situací, které jí zabránily poslouchat ostatní spolužáky - mohla jí 

být zima, mohla potřebovat na toaletu, mohla být ohlušena 

větrem. Takových vlivů je mnohem víc a žák je nemůže 

ovlivnit, proto by AV měla projevit více shovívavosti 

a trpělivosti. 

AV04 IJ V návaznosti na předchozí interakce AV se žáky se může zdát, 

že jde o další necitlivé odmítnutí pomoci. Nicméně AV zde 

správně nechala žákyně vyvinout strategii zjišťování rozměru. 

Zde již nešlo o pochopení termínů, ale o aktivní přístup 

k problému. 

B01 KJ B vstoupila do videa až v závěru. Můžeme sledovat, jak měří 

délku každé dlaždice u k2 a postupně sčítá naměřené hodnoty. 

Výsledkem měření si není jistá, a proto si výsledek potvrdí 

výpočtem. 

B02 KJ   

B03 IJ V tento moment si B zasloužila pochválit, protože udělala 

vstřícné gesto ke spolužačce. U B byla v hodinách taková 

interakce velmi řídká, dokonce naopak žákům častěji svým 

chováním práci komplikovala. V hodinách matematiky se nám 

s B pracovalo obtížně, hlavní vinu na tom měl její přístup - byla 

málo motivovaná, na hodiny chodila kvůli rodičům, aby se 

zlepšila v matematice. Dle mého názoru šlo ale o talentovanou 

žačku, která ale byla špatně motivovaná. 
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BC02 IJ Proč by D měla ihned číst zadání, když stále uchopuje úlohu, 

seznamuje se s objekty, se kterými bude pracovat? BC tlačí D 

do akce, možná má pocit, že D tápe a neví, co dělat, když 

nevykonává činnost nebo nemluví nahlas. Proč je pro BC 

důležitější, aby D četla zadání místo toho, aby uchopovala 

úlohu? BC má nejspíš pocit, že D potřebuje vést krok za 

krokem, pracuje se svou představou o tom, co žačka potřebuje - 

etiketizace. 

BC03 IJ BC vede žáky tak, aby postupovaly podle jí zvoleného postupu. 

Nenechá žákyně zvolit si postup nebo se na něm domluvit.  

BC04 IJ Předpokládá, že žačky si z úvodní společné evokace pamatují, 

co průměr je, neověřuje jejich pochopení termínu. (Tyto žačky 

mají ,,tradiční“ učebnice, učivo o kružnicích probíraly a s 

pojmem průměr se údajně setkaly.) BC nedá žačkám prostor, 

aby si rozmyslely, jak se odhaduje, jaké jednotky použijí. 

Slovním spojením ,,mohlo by to být,“, BC opisuje pojem 

odhadnout - nejspíše si uvědomuje, že žákyně si s touto činností 

nevědí rady a dává návod. 

BC05 IJ V rámci hodin matematického kroužku jsme byly vyzvány 

vedoucí kurzu k pořizování videozáznamů. V rámci skupiny 

vždy jedna studentka (zde U resp. Učitelka) stála za kamerou a 

věnovala se převážně natáčení žáků. Zbylé studentky se 

věnovaly žákům podle pokynů studentky organizující hodinu. 

To, že se BC zeptala na něco, co žákyně již objevily, si 

vykládám tím, že BC se věnovala jiným žákům nebo i jinému 

stanovišti a zapomněla, co dívky již mají za sebou. 

BC06 IJ Komentář byl pronesen s malou intenzitou hlasu, nejednalo se 

o shrnutí pro žákyně nebo validaci, komentář chápu jako 

samomluvu a shrnutí pro osobu BC. 

BC07 IJ BC vypočítává seznam pomůcek, které byly na hodinu 

doneseny účelově. Žákyním de facto poradila, že s využitím 

těchto předmětů se dostanou ke správným výsledkům. 

BC08 IJ   

BC09 IJ   

BC10 IJ Je dobré nechat žáky sdílet své strategie nahlas. Exteriorizovaná 

vnitřní řeč jim může odhalit nedostatky ve strategii nebo v 

pojmosloví. Další žáci dostanou možnost vyslechnout cizí 

strategii a reagovat na ni.  

BC11 IJ Není jasné, co by žákyně měly pokaždé měřit. Je možné, že by 

při měření velikosti dlaždice zjistily, že délka dlaždice se 

drobně mění. 
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D01 IJ Proč se D hned, jak přistoupí ke kruhům, ptá, jaké je zadání? 

Může to být z důvodu respektu k učiteli - radši si to vyslechne 

z jeho úst, návyku z domova - je zvyklá slyšet pokyny a ty plnit, 

nebo kvůli SPU - možná dyslexie. 

D02 KJ Uchopování úlohy, je možné, že pohled D na U neznačí 

interakci, neboť jen získává čas, aby porozuměla. 

D03 IJ Tuto činnost můžeme chápat také jako interakci. D pohledem 

žádá o konfirmaci, nebo si jej také můžeme vykládat jako 

tázavý - dožaduje se vysvětlení pojmu, byť v její řeči otázka 

není (rozpor ve verbální a neverbální komunikaci). 

D03 KJ Uchopování úlohy skrze čtení zadání. 

D04 IJ   

D05 IJ D se obrací na všechny, kdo jí mohou pomoci. 

D06 IJ Tentokrát se obrací přímo na S, má vůli dozvědět se, co je to 

obvod. Obtíže D si vysvětluji tím, že se pravděpodobně 

nesetkala s pojmem obvod u jiného 2D tělesa než u čtverce. 

Zároveň v její představě může být obvodem číslo, nikoliv 

objekt. Vliv na její porozumění může mít i má chybná instrukce 

,,změř délku obvodu“. Vhodnější by bylo použít: ,,změř obvod“ 

nebo ,,zjisti obvod měřením“. Na vzniku chyby v zadání se 

podílela má špatná představa o tom, co měříme u kruhu 

a kružnice a chybné užití terminologie. Vzhledem k tomu, že si 

žáci v této situaci budovali představu o obvodu a kruhu, měla 

tato nepřesnost pravděpodobně vliv na jejich uchopení pojmu. 

D07 IJ   

D08 KJ Znovu se ujišťuje, že pracuje se správným kruhem. Zdá se, že D 

se hůře vizuálně orientuje, s ohledem na D01 se jedná o další 

impuls ke zjištění, zda D netrpí dyslexií nebo například 

nepotřebuje brýle. 

D09 KJ Odhad obvodu k5. v tomto momentu už se dívky neorientovaly 

v množství kostek, které tvořily další kruhy - ve skutečnosti 

odhadovaly k7. Nutno ale říci, že výsledky má každá jiné, takže 

sice spolupracovaly, ale měření či počítání už prováděly 

individuálně. 

D10     

D11 IJ Nonverbální komunikace - váhání, ale zároveň projevuje 

aktivitu, nad věcí přemýšlí. D buď skutečně těžko rozumí 

postupu, nebo váhá proto, že ve skutečnosti rozumí pojmu 

měření obvodu lépe než S a nechce měřit délku ,,té čáry“, jak v 

S05 obvod popsala. 

D12 IJ Dorozumívání se s S na postupu. 
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D13 MKJ Strategie. D popisuje krok za krokem měření. Ve skutečnosti 

budou takto dívky zjišťovat obvod mnohoúhelníku. Tento 

postup nepovažuji za vadný, v budoucnosti budou žáci z 

pravidelného mnohoúhelníku vyvozovat 360° kruhu. 

D14 MKJ Strategie. D zjistí obvod aritmeticky vynásobením počtu dlaždic 

veličinou 10. 10 cm má každá dlaždice podle zjištění B. 

D15 KJ Resp.: ,,Pokaždé použiju stejný vzorec.“ D se nezaobírá 

proměnnou šířkou spáry dlaždice, ani tím, že dlaždice jsou u k2 

menší, či že v případě k6 je kruh tvořen i dlaždicemi 

čtvercovými, nikoliv jen lichoběžníkovými. 

S01 KJ Uchopování úlohy. Zdá se, že pro S platí: ,,Co je psáno, to je 

dáno.“ Vyžaduje postup podle textu, i když BC04 odsouhlasila 

započetí práce s obvodem. 

S01 IJ Nenechá D, aby postupovala podle vlastní vůle. 

S02 IJ Neví, jak postupovat, proto se obrací na BC či AV. 

S03 KJ S spojí slovo a objekt, snaží se D dobře pomoci. Pro S je obvod 

a kružnice to samé. 

S04 KJ Zjištění, že bude měřit. 

S04 IJ Opět se ihned obrací na BC či AV. Je možné, že jen získává čas. 

Protože ihned v S05 má představu o postupu. 

S05 MKJ Strategie měření. S měří spíše mnohoúhelník, neboť se orientuje 

podle délky hrany dlaždice. Metr přikládá naležato a ten 

nekopíruje kruh dokonale. 

S06 KJ Uchopení toho, co je obvod. 

S07 IJ Z nepochopitelného důvodu S zapírá, že by měla strategii. 

Chápu to jako znak nízké autonomie nebo projev nejistoty. S již 

jednu strategii vyvinula, ale nejspíš si s ní nebyla jistá, nebo D 

neměla pocit, že by byla vhodná, a proto ji zavrhly a nesdílely ji 

s BC. 

S08 KJ V úvodu videa, když se dívky domlouvaly na postupu, jsem 

získala dojem, že budou nejdříve odhadovat velikost průměru a 

následně obvodu. Zde již vidíme, že dívky nejprve odhadnou 

průměr a poté měřením ověří přesnost svého odhadu. 

S09 KJ Organizace souboru dat. S každému kruhu přiřadila číslo, které 

zároveň odpovídá počtu kostek od středu. 

S10 IJ S na začátku měla jasno, jak bude obvod měřit. Nyní se obrací 

na U. Dotaz byl pro mě nepochopitelný, bylo to proto, že D 

postup nechápala a tak jej S zavrhla? Nebo jen zapomněla? 

S11 MKJ Metakognice postupu měření obvodu kruhu. 

S12 IJ S dokazuje svou přesnou představu o správném postupu detailně 

krok za krokem, aby si jej D mohla představovat. 



41 

 

S13 IJ Komentář S, který se nevztahuje k matematice, ale k jejímu 

vnímání vlastní zručnosti při práci v rukavicích. 

S14 IJ Souhlas s D. 

S15 KJ S vyhodnotila, že v této situaci, kdy fouká vítr a profil dlaždic 

není dostatečně vysoký, aby provázek udržel, není postup 

vhodný a souhlasí postupovat podle návrhu D. Na postupu se 

žákyně domluvily mimo kameru. 

Š01, Š02 IJ Š v tomto videu figuruje jako zapisovatel. B diktuje, on pozorně 

poslouchá. Vše, co B řekne, zopakuje, aby měla možnost jej 

kontrolovat. Š patří mezi žáky s pomalejším tempem. Ve 

skupině projevoval iniciativu spíše sporadicky, má ale rád 

počítání a aktivity, ve kterých může aplikovat naučený 

algoritmus. U Š jsem se zamýšlela, zda netrpí ADHD - 

hypoaktivní formou, případně zda netrpí disfunkcí štítné žlázy. 

Tabulka 3 

Rozbor A1 

Do aktivity žákyně vstupovaly po předchozí společné evokaci. U stanoviště A1 jsme se 

s žáky zamýšleli, kde vidíme kruhy a proč bychom těm, u kterých stojíme, mohli říkat 

soustředné kružnice. Žáci ukazovali střed, obvod kruhu a kudy prochází průměr. Během 

aktivity se mnou komunikovali hlavně žáci, kteří nemají Hejného matematiku. Žáci byli 

seznámeni s tím, že budou odhadovat obvod i průměr kruhu a následně svůj odhad 

ověřovat měřením. Jednoho žáka zajímalo, co je to odhad, jak se dělá, druhý žák vysvětlil, 

že: „Si řekneš, že to měří asi 15 centimetrů, protože ti to tak přijde. A pak to změříš.“ 

Předpokládala jsem, že žáci s měřením již mají zkušenost. 

Video A1 je bohaté na interakční jevy. Celkem 27 z celkových 45 jevů je interakce. 

S ohledem na četnost jednotlivých jevů (každá forma interakce je evidována devětkrát) se 

může zdát, že se jedná o komunikaci vyváženou. Nicméně podle mého osobního dojmu by 

interakce učitel – žák měla být méně četná než další formy interakce. Tato situace by se 

například obešla bez AV01, BC01, BC02 a BC05. Vysoký je i počet interakcí žák – učitel. 

V některých situacích se žákyně automaticky nejprve obrací na učitele, aniž by nejprve 

hledala pomoc u vrstevníka. Považuji za důležité, aby se žáci naučili vyhledávat pomoc u 

těch, kteří jim jsou nejblíže – jak fyzicky, tak vývojově. Vrstevníci mají za sebou 

podobnou zkušenost, mají podobný jazyk, takže vysvětlení vrstevníka je často 

nápomocnější než učitelovo. 
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Ve videu jsme mohli sledovat i interakci mezi dvěma pracovními skupinami. Vstřícné 

gesto B03 usnadnilo D práci a zároveň bylo potvrzením, že je tato metoda funkční, protože 

B s ní již nějakou dobu pracovala. 

Než se D mohla ponořit do práce, narazila na překážku v podobě porozumění pojmu 

obvod. Nedokázala mu porozumět a proto, než začala pracovat na plnění úkolu, se vytrvale 

dožadovala vysvětlení. D nedokázala pokračovat v práci, dokud si s S pojem neujasnily.  

Obě dívky projevily ve dvou případech metakognici v oblasti strategie. Žákyně si dokázaly 

dobře představit postup zjišťování obvodu, každá dle vlastní metody a následně jej i sdílely 

jedna s druhou. S sdílela dva způsoby, kterým by měřila obvod kruhu. Bohužel nevíme, 

proč upustila od přikládání metru k dlaždicím. Víme ale, proč zavrhla zjišťování délky 

provázkem. Dívky nebyly za větrného počasí schopny omotat kruh provázkem celý. Ve 

zjištění délky jim tedy bránila koncepční představa o kruhu. S si představila obvod kruhu 

jako kružnici a tak v momentě, kdy kružnici nedokázala provázkem vytvořit celou, od 

svého záměru ustoupila. V tomto případě se také jednalo o epistemologickou překážku. 

Kdyby si dívky uvědomily, že mohou provázkem změřit jen část kružnice (například jednu 

dlaždici) a zbytek dopočítat, byla by strategie i v tomto počasí užitečná. 

V práci žáků jsme mohli registrovat i chybu. V tomto případě ji žáci neobjevili. V B02 

žákyně započetla jednu dlaždici dvakrát. V druhém případě je chyba patrná z pracovních 

listů, ve kterých je zřejmé, že S i D přeskočily měření kruhu 3 a kruhu 5 (příloha A1.1 a 

A1.2). Jejich výsledky proto nekorespondují s odhady, které jsou relativně přesné 

(odchylky v řádu jednotek centimetrů). Tyto chyby připisuji nepozornosti a snížené 

schopnosti vizuální diferenciace, která pramení z velkého množství stejných dlaždic, ve 

kterém se dívky přestaly orientovat. Pokud bych data z tabulek chtěla v dalších hodinách 

použít k vyvození π, museli bychom společně se žáky tyto chyby objevit, protože 

proměňují vztah mezi průměrem a obvodem. 

Z videa vyplynulo, jak je důležité žákům předkládat správnou terminologii. Bez ní dojde 

ke komplikaci v pochopení termínu – zde obvod. Zpětně si uvědomuji, kde vznikla má 

chyba. Vznikla z představy, že metrem měříme délku, tudíž vše, co měříme, má 

automaticky délku. Nedošlo mi, že obvod je mírou. Naopak můžeme zjišťovat délku 

kružnice. Ve světle tohoto poznání si uvědomuji, jak je pojmový aparát důležitý a že 
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neustále musím pracovat na jeho zdokonalování. Tuto potřebu cítím i u všech svých 

kolegyň. Pracovní list s touto chybou nás četlo více a nikoho z nás nenapadlo se nad 

spojením „délka obvodu“ pozastavit. 

Strategie měření obvodu kružnice: Někteří žáci přikládali papírový metr naležato, 

někteří nastojato. Přikládání metru mohlo být problematičtější při měření kružnice č. 3 (a 

následujících) – obvod byl delší než metr a žáci jej museli posouvat či prodlužovat. 

Dále jsme viděly pokus s využitím provázku (video A1). Dvě žákyně se pokoušely obvod 

kružnice omotat provázkem a následně jeho délku změřit metrem. 

Nejrychlejší strategií, ale zároveň nejméně přesnou se ukázala strategie využívající 

násobení počtu dlaždic konstantou 10 (video A1).  

Didaktický potenciál: Žáci zdokonalují schopnost odhadu obvodu a délky (průměru). 

Komunikují ve dvojici, navrhují strategie řešení, přijímají je, zdokonalují, případně 

navrhují další. Budují a upevňují si znalosti o tom, co je obvod a průměr. Prací s metrem 

budují představu o nule. 

Díky aktivitě získají data k vytvoření databáze objektů se změřeným průměrem 

a obvodem, databázi, díky které budou moci v budoucnosti vyvozovat existenci π.  

Návrhy dalších aktivit v tomto prostředí: Měření obvodu a průměru dalších kruhových 

objektů v blízkém okolí (pneumatika, dopravní značka, odpadkový koš), výpočet plochy 

náměstí na základě počtu dlaždic a čtvercové mřížky (fotografie 1). 

3.4.2 A2: Střed kružnice 

Pomůcky: provázek, metr, dřevěný kolík, kladívko  

Východisko: 3 kruhové zatravněné objekty ohraničené žulovým obrubníkem. Tyto objekty 

nemají na náměstí žádnou funkci kromě dekorativní. Na náměstí se nacházejí další 

identické objekty se zasazenými stromy. Tyto objekty vyvolávají dojem, že v nich stromy 

měly také být, ale nebyly nikdy vysazeny. 

Scénář žákovského řešení: Žáci si přečtou zadání a dohodnou se na postupu hledání. 

Dohodnou, od kterého okraje obrubníku budou odvíjet své hledání, zda od vnějšího nebo 

od vnitřního. 
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Zadání aktivity A2 v pracovním listu: Označ místo, kam by se zasadil strom, který má 

vyrůstat přesně ze středu, jak být co nejpřesnější? Popiš postup. 

Didaktická analýza aktivity A2: Střed kružnice nalezneme na průsečíku os dvou 

neshodných sečen. S dostupnými pomůckami můžeme střed nalézt, pokud využijeme 

pravého úhlu na pracovním listu (okraj papíru). Očekávám, že tuto vědomost žáci mít 

nebudou. Očekávám, že budou hledat metodou pokus-omyl a že se pokusí odhadnout střed 

a následně jeho polohu zpřesňovat za pomoci nataženého provázku, případně střed 

naleznou jako průsečík dvou různolehlých přímek průměru.  

Aktivitu nelze řešit bez spolupráce alespoň dvou lidí. 

Přepis videa A2.1 – vizte samostatný list s tabulkou 4 
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Tabulka 4: Přepis videa A2.1 

čas osoba promluva činnost MKJ KJ IJ chyba komentář 

            Ž-Ž Ž-U U-Ž     

0:00-0:06 Mr01 ...a pak to změříme tim, že 

půjdeme tim provázkem podle 

toho. 

  

1           

Toho - obvodu kružnice. Mr nepoužívá ani pojem obvod, ani 

pojem obrubník. 

0:06-0:13 ES01 Super. Tak jo, pojďte na to. 

Pojďte zjistit, jestli to funguje. 

Promlouvá mimo obraz. 
        1   

Zbytečná interakce. 

0:13-0:15 H, Ma, 

Mr 

  Nesou kolík s provázkem 

navázaným na kolík směrem k 

myšlenému středu. Honza drží 

kolík a umisťuje jej do půdy. 

            

Pravděpodobně znají řemeslné použití provázku pro vytvoření 

kružnice, případně měli procesuální zkušenost s rýsováním a 

přetavili ji do činnosti s kolíkem  

0:15-0:22 Mr02 Ma, teďka se natáhni tady, až 

k tomu. 

Postrkuje Ma směrem k obvodu 

kruhu   1 1       
Tomu = obvodu kružnice. 

0:22-0:29 Mr03   Zpřesňuje jeho pozici ruky na 

okraji obrubníku/obvodu kruhu, 

rukou opisuje obvod kružnice a 

ukazuje tak Ma, kudy obcházet. 

    1       

Ma se nechává řídit. 

0:29-0:40 Mr04 Počkej M! Směje se, ale marně se snaží 

zastavit Ma, protože se děje 

nečekaná situace 

    1       

Řídí akci, koriguje spolupráci. 

  Ma01 směje se obchází okolo obvodu, přičemž 

ovíjí H provázkem, neposlouchá 

Mr 

    1       

Narušuje aktivitu zbylých žáků. 

0:40-0:50 Mr05 Maty, přines nůžky. Tady tady. Ukazuje Ma, kde provázek 

ustřihnout. 
    1       

nelze poznat, co tím myslel 

  H01   Stojí omotaný provázkem v 

přibližném středu kružnice.             
  

střih                     

1:35-1:36 BC01 Kluci jak jste na tom?           

1 

  Vrátila je do práce, nasměrování k cíli. 

0:53-1:07 Mr06 Dobře. Skoro. Už to skoro 

máme. 

Umisťuje okraj provázku na 

obvod kružnice. 
  1       

  

0:57-1:21 Mr07   Obchází obvod s provázkem.             M z aktivity vypadl, Mr ho nenechal dále držet provázek. 

0:57-1:21 H02 Netahejte mi to z ruky! Drž to 

rovně. (mluví na Mr) 

Na místě rotuje s kolíkem ve 

shodné rychlosti s postupem Mr 

po obvodu kružnice tak, aby se 

provázek nenamotával na kolík. 

  1 

1 

      

H si uvědomuje, že kolík musí být v zemi zapíchnutý kolmo, 

aby byl provázek stále stejně dlouhý a výsledek byl platný. 

1:21-1:24 Mr08 Vždyť jo, M mi tam furt běhá.  směje se 
          

Mr nese nelibě, že mu Ma komplikuje práci, ale sám mu nic 

neřekne. 

1:24-1:25 H03 M, neběhej tam.       
1 

      Až H ho usměrňuje, aby mohli dokončit práci.  

1:25-1:26 M02 Já tam neběhám.             Popírá, že by překážel.  
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1:26-1:31 Mr09   Upravuje pozici kolíku. 
  1         

Mr zjistil, že provázek přesahuje obrubník a šel upravit pozici 

H a kolíku tak, aby provázek obrubník nepřesahoval. 

1:31-1:32 H04 To bude dlouhý teďka. Nechal Mr upravit pozici kolíku. 
  1         

H si uvědomuje, že teď bude provázet přesahovat obrubník 

v jiném místě. 

1:35-1:36 Mr10 Ne.       1       Odmítá jeho názor, trvá si na svém. 

1:36-1:37 M03 Jo, bude. To bylo dlouhý teda.     1 1       Sleduje délku provázku a potvrzuje tvrzení H.  

1:37-1:41 Mr11   Dokončuje cestu po obvodu 

kružnice.             
  

   četnost jevů 1 6 9 0 2 0  

Tabulka 4 
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Tabulka 5: Fenomenologické jevy aktivity A2.1 

BC01 IJ Žáci byli rozptýlení, v tomto případě byla interakce BC01 

vhodná, nasměřovala je zpět k práci. 

ES01 IJ Má promluva měla žáky povzbudit, ale hoši by pracovali i bez 

mého komentáře. Jako učitel bych se měla snažit utlumit svůj 

projev, aby žáci mohli sami řídit svou činnost a rozvíjet svou 

autoregulaci. 

H02 KJ Kognice kružnice jako množiny všech bodů ve stejné vzdálenosti 

od středu. 

H03 IJ Působí jako autorita. 

H04 KJ H se projevuje vstřícně. Nechává Mr pracovat tak, jak si 

usmyslel Mr. 

Ma01 IJ Činnost M si vykládám tak, že nepochopil úvahu Mr a tato akce 

byla jeho vkladem. Místo toho, aby ustoupil do pozadí, rušil Mr. 

Ma02 IJ Tím, že popřel, že by překážel, se distancoval od svého 

předchozího chování. Nejspíš, aby si zachoval tvář. Kdyby řekl: 

„Už nebudu překážet,“ podřídil by se H příliš viditelně. 

Ma03 IJ Postavil se na stranu H. 

Ma03 KJ Kognice polohy okraje provázku. 

Mr01 MKJ Strategie. 

Mr02 KJ Kognice kružnice jako množiny všech bodů ve stejné vzdálenosti 

od středu. 

Mr02 IJ Verbální komunikace doplněná nonverbální, gesty odkazuje 

k okraji obrubníku. 

Mr03 IJ Přejímá vedení aktivity. 

Mr04 IJ Snaží se zlepšit spolupráci. 

Mr05 IJ Instruuje M, ale není poznat, proč by provázek měl být 

přestřižen. 

Mr06 KJ Kognice středu kružnice, Mr a H .odhadem našli střed kružnice. 

Mr08 KJ Mr si stěžuje H, ale sám už kamaráda neorganizuje. 

Mr09 IJ Kognice středu kružnice. Mr od H přebírá kolík a nediskutuje 

s ním.  

Mr10 IJ Odmítnutí diskuze a názoru H. Možná si uvědomuje vůdčí 

postavení H, ale nepřijímá ho a vymezuje se proti jeho názoru 

negativně. 
Tabulka 5 

Rozbor A2.1 

Ve videu A2.1 nad všemi jevy dominuje interakce. Celkem jsem zaznamenala 9 výskytů 

interakce žák-žák a 2 výskyty interakce typu učitel-žák. Je zde nulový výskyt interakce 

žák-učitel. Což je pro tuto skupinu příznačné. I v klasických indoorových hodinách chlapci 
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vyhledávali dopomoc dospělého zřídka a častěji jsme se na ně obraceli my. Hlavním 

důvodem bylo chování žáků při hodině. Chlapci se při práci navzájem rušili, vzájemně se 

nerespektovali ve skupině, ani v rámci třídy. Vždy tvořili pevnou trojici a ve skupinách 

s jinými žáky odmítali pracovat. V zájmu harmonické práce jsem se právě kvůli nim 

rozhodla nevytvářet pracovní dvojice a trojice ale rozhodnutí o partnerech nechat čistě na 

dětech.  

Za zmínku stojí vztahy mezi chlapci. I když byli kluci v hodinách nerozdělitelní a 

pracovali výlučně spolu, jejich vztahy nebyly čistě přátelské. Hodně se pošťuchovali a 

škádlili, Ma, emotivnější z této trojice, několikrát plakal. Mým názorem je, že chlapce 

dohromady svedla společná preference rušivého chování a to, že se navzájem ve zlobení 

podporovali. Získala jsem dojem, že H je chlapcům mírně nadřazený, nezapojoval se tolik 

do jejich pošťuchování a dokázal Ma i Mr zklidnit (vizte H03). Oba chlapce předčil i 

intelektově a schopností udržet pozornost. Zároveň se nejméně snažil o přátelský vztah 

s vyučujícími. Na druhou stranu Ma i Mr nás oslovovali často, rádi si s námi povídali před 

začátkem hodiny a bojovali o pozornost, bez ohledu na to, zda se jednalo o pozornost 

z kladných nebo záporných důvodů. Mr rád mluvil i předváděl řešení na tabuli bez ohledu, 

jestli obsah jeho sdělení dával smysl. V některé dny jsme s ním dokonce nedokázaly 

komunikovat, protože nic z toho, co řekl, vůbec nereagovalo na naše otázky. Toto chování 

v nás vyvolalo dojem, že doma nedostává tolik pozornosti, kolik by potřeboval. Ma také o 

pozornost bojoval všemi dostupnými způsoby. V momentech, kdy si nevěděl rady 

s postupem, ze sebe dělal šaška a sledoval zbylé dva kamarády, jak reagují. 

Všichni chlapci v úvodní hodině svorně tvrdili, že mají rádi matematiku a že jsou na ni 

„dobří“ (Mr dokonce tvrdil, že je na matematiku nejlepší). Jejich rušivé chování ale 

vyvolávalo dojem, že matematiku rádi nemají. Vysvětlením pro jejich chování je to, že ve 

výuce podle Hejného matematiku nespatřovali, možná měli pocit, že si hrají a necítili 

potřebu se aktivitami zabývat. 

Ve videu A2.1 můžeme sledovat spolupráci Mr a H, která je rušena Ma. Mr. se chová 

trochu povýšeně, bez diskuze s H manipuluje kolíkem a nezohledňuje jeho připomínky. 

Jeho chování není příliš citlivé. V závěru videa se Ma přiklonil k H. Toto chování jsem si 

vysvětlila tím, že Ma nesouhlasil s chováním Mr. Ve videu A3.2 je zaznamenáno rušivé 
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chování Mr a funkční spolupráce M a H. Změnu chování Mr si vysvětluji tím, že Mr buď 

nevěděl, jak počítat, nebo chtěl narušit pouto mezi Ma a H. 

Ke kružnici žáci přistupují procesuálně. Umístěním kolíku a následným obcházením 

obvodu tvořili kružnici tak, jak by ji pak ve třídě tvořili kružítkem. Uvědomovali si, že 

provázek musí být stále napnutý a kolík stále kolmo k zemi. 

Řešitelské strategie: Zaznamenala jsem tři způsoby řešení, dva jsem očekávala a jsou 

uvedené v didaktické analýze, třetí jsem neočekávala. Skupinka chlapců ve videu A2.1 

přistupovala ke kružnici podobně jako při rýsování – určili náhodně střed a obcházeli 

s nataženým provázkem tak, aby se jeho konec dotýkal okraje obrubníku. Úspěšnost řešení 

kontrolovali tím, že se konec provázku dotýkal hrany obrubníku a byl stále napnutý. Jejich 

metoda by se dala popsat jako pokus-omyl a využili při ní znalost konstrukce kružnice.  

Dívky (V a Ka, video A2.2), hledaly střed na průsečíku dvou průměrů. V pracovním listu 

obě dívky zaznamenaly podobný nákres řešení. V prvním řešení (příloha A2.1) požívá 

žákyně termín střed, zatímco v druhém (příloha A2.2) je termín zastoupen hmotným 

předmětem, kterým žáci střed vyznačili, žačka užila slovo kolík. Druhé řešení zachycuje i 

záznam pohybu po kružnici. 

Třetí přístup mi ústně sdělila kolegyně Veronika Stará, zachytila jej i v reflexi hodiny 

(příloha A). Dvojice žáků zde hledala střed kružnice vymezené vnitřní hranou obrubníku, 

na rozdíl od ostatních skupin, které pracovaly s okrajem vnějším. Postupovali tak, že 

odhadem našli průměr kružnice, provázek přepůlili a rozstřihli. Znovu jej položili tak, aby 

se jedním okrajem dotýkal hrany obrubníku. Druhý konec natáhli tam, kde si mysleli, že je 

střed kružnice a tam zatloukli kolík. Toto řešení sice bude pravděpodobně nejméně přesné, 

ale jeden přínos má – žáci vymodelovali poloměr. Při práci v hodině a sdílení řešení může 

učitel s žáky „vymyslet“ poloměr, když se pokusí nalézt název pro přepůlený průměr. 

Didaktický potenciál: Při práci žáci uvažují o vztahu kružnice a středu. Při aktivitě 

dochází k poznání, že střed je od všech bodů kružnice stejně vzdálen a může být nalezen 

na průsečíku průměrů. Vytváří modely poloměru, průměru a více či méně úspěšně hledají 

střed. Aktivita umožňuje řešit reálný problém – zasadit strom. Podobně velký model kruhu 

a kružnice bychom ve třídě nenamodelovali. Ve třídě je ale možné aktivitu opakovat se 
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špendlíkem, nití a kružnicí vytištěnou na kartonu (inspirováno pomůckou B. Spindelerové 

a B. Wollringa (Spindeler & Wollring, 2007). Žáci by volili z realizovaných strategií tu, 

která se jim zdá nejpřesnější, a využili ji při hledání středu. Po nalezení středu mohou žáci 

přesnost svého řešení ověřit přiložením folie se stejnou kružnicí a vyznačeným středem.  

Řada žáků dostala příležitost pracovat poprvé s kladivem. Jedna žákyně zjistila, kterým 

koncem kladiva se jí pracuje lépe (video A2.2, 01:29). Poté, co začala zatloukat úzkým 

koncem, zjistila, že jí tento způsob nevyhovuje a obrátila jej na stranu s plochým koncem. 

Návrhy dalších aktivit: Propojení environmentální výchovy a matematiky: evidence 

počtu osob, které a) projdou náměstím, b) projdou náměstím se psem c), po svém psu 

neuklidí odpad. 

3.4.3 A3: Filmový pás 

Pomůcky: papírový metr 

Východisko: Rozložení dlaždic reprezentuje filmový pás, charakteristický atribut 

Barrandova. 

 

 

Scénář: Žáci si ve dvojici přečtou zadání aktivity A3. Odpoví na otázku, o jaký tvar se 

jedná. Jako důkaz, že se jedná o čtverec, použijí metr, nebo počet dlaždic. Zjistí, kolik 

dlaždic je potřeba ohraničení 1, 2, 3, 10 bílých dlaždic. Nadaní studenti ústně určí počet 

černých dlaždic nutný k ohraničení libovolného počtu bílých dlaždic. Nadaní studenti 

vymyslí vzorec pro libovolný počet dlaždic za použití neznámé. 

  

Obrázek 3 



51 

 

Zadání v pracovním listu: Pojmenuj tvar velkého bílého pole. Je to: čtverec/obdélník. 

Důkaz: 

Okraje filmového pásu jsou tvořeny bílými a černými dlaždicemi. Kolik černých dlaždic je 

potřeba na ohraničení: 

1 bílé dlaždice 

2 bílých dlaždic 

3 bílých dlaždic 

10 bílých dlaždic 

Didaktická analýza aktivity A3: Ke zjištění, že se jedná o čtverec, dojdou žáci dvěma 

způsoby: jednak přiložením metru ke všem čtyřem hranám objektu a ověřením kolmosti 

stran či úhlopříček, nebo spočítáním dlaždic, jejichž hrany tvoří stěnu čtyřúhelníku. 

Počet černých dlaždic (K) potřebných k ohraničení libovolného počtu bílých dlaždic (B) 

můžeme vyjádřit jako K = B×5+3. 

Aktivita vychází z aktivity „dřívka“ prof. Hejného. Do hodiny jsem ji zařadila nejen proto, 

že vychází ze specifik prostředí, ale také proto, že s jejím vyřešením nebude mít problém 

ani slabší žák.  

Tabulka 6: Přepis videa aktivity A3.1 – vizte tabulku na následující straně 
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Tabulka 6: Přepis videa aktivity A3.1 

čas osoba promluva činnost MKJ KJ IJ chyba komentář 

            Ž-Ž Ž-U U-Ž     

0:05-0:11 M01 Ty kameny jsou na to vhodný, 

že my to tam dáme, a když 

fouká vítr, tak nám to neodnese. 

Předvádí vyučující, jak 

vyřešili problém.  
  1   1     

Ve venkovním prostředí se žáci potýkají i s jinými problémy než matematickými. 

Jsou nuceni přizpůsobit se vnějším podmínkám a poradit si v nepřízni počasí. 

Zajímavé by bylo sledovat, jak žáci pracují za deště. Pokud by počasí 

znemožňovalo vyplňování pracovního listu, vynechala bych ho. 

0:13-0:31 M02 Tak a teď jdem pracovat. Pera 

jsou dost těžké, ty si nemusíme 

zatěžovat. Navíc to budeme 

držet v ruce 

Reaguje na 

nesrozumitelný vtip K, že 

by si měli zatížit i pera. 
    1       

Tuto část ve videu ponechávám jako doklad, že atmosféra kroužku byla 

uvolněná. 

0:31_0:45 Oba   Čtou potichu zadání. 
    1       

Uchopování úlohy, dávají si prostor k pochopení a neruší se, projev respektu, 

autoregulace, zklidnění po předchozím vtipu. 

0:45-0:49 M03 Takže co si myslíš, že je tady 

tohle, čtverec nebo obdélník? 

Odkazuje k zadání a k 

obrazci z dlažebních 

kostek. 

    

1 

      

Ihned začíná pracovat, nemá potřebu si s K upřesňovat zadání. Dává K možnost 

odpovědět. 

0:49-1:30 K01 Čtverec. Počkej, počkej, já se 

přesvědčim. Pět a půl, pět a půl, 

pět a půl, pět a půl. Tady je to 

dobrý, akorát že tady je to o 

půlku milimetru kratší. 

Měří hrany jedné dlažební 

kostky metrem, zjišťuje, 

že jedna hrana horní 

dlaždice je o půl milimetru 

Kratší. 

  1       

První zjištění, že se jedná o čtverec, vzniklo na základě zrakové analýzy a na 

základě zkušenosti s jinými typy dlaždic. Na základě rozměrů a znalostí si ještě 

neuvědomují, že také mohlo jít o kosočtverec. 

1:30-1:33 M04 Ale o milimetry už nejde.   

  1         

M stanovuje rozlišení, které ještě bude ovlivňovat výsledek jejich závěru. K by 

rozdíl 0,5 mm považoval za důkaz, že se nejedná o čtverec, nicméně pro M je to 

zanedbatelná odchylka. 

1:34-1:35 K02 Ale jde to po… Usmívá se.     1       Použít? Zdá se, že z legrace s M nesouhlasí. 

1:37-1:43 M05 Takže dáme čtverec že to je, 

protože o půlku milimetru se 

můžem splíst. 

  

  1         

Nezdá se, že by na tomto tvrzení K něco vadilo, souhlasí s ním. 

1:47-1:49 K03 No takže to mám dát do do. Naznačuje kroužkování.       
1 

      

1:49-1:50 BC01 Klidně               

1:58-2:09 M06 Tak jdem počítat. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Osm! Takže první je osm. To 

je osmička. 

Počítá a klepe na každou 

dlaždici zvlášť, počítá po 

směru hodinových ručiček, 

začíná vpravo. 

  1         

Termín osmička zde vyjadřuje počet dlaždic, kterými je, dle M, obklopená 

středová kostka. Počet kostek zjistila procesuálně. První izolovaný model 

budoucího poznatku o vazbě počtu bílých a černých dlaždic. 

2:10-2:11 K04 Osm? Tady? Odkazuje na místo 

v pracovním listu, ujišťuje 

se, že zapisuje správně, 

stejně jako M. 

    

1 

      

  

2:11-2:15 M07 Osm, to je jedna kostička.   
          

Kostička není geometrický termín, navíc není jasné, jestli se jedná o prvek 2D 

nebo 3D geometrie.  
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2:15-2:22 M08 Dvou bílých kostiček. Takže 

tadyhle. A mám počítat i ten 

mezi asi? 

Odkazuje na místo na pásu 

kostek, ptá se BC, zda má 

do výpočtu zahrnouti 

i černou dlaždici mezi 

dvěma bílými dlaždicemi. 

  1   1     

M opět používá slovo kostička, i když v pracovním listu je použito slovo kostky. 

2:22-2:31 BC02 Hm..asi! Kolik potřebuješ těch 

kostiček na ohraničení, abys 

mohla vydláždit právě mezi 

těma dvěma kostičkama. 

  

        1   

BC se vcítila do M a použila stejný termín "kostička" v zájmu srozumitelné 

komunikace. Jedná se o důkaz citlivého pedagogického přístupu, kdy je na stejné 

rovině jako M a nesnaží se formovat její terminologický aparát v momentě, kdy 

se snaží dorozumět. 

2:31-2:37 M09 1 2 3 4 5 6 7 8. Osm plus čtyři 

se rovná dvanáct. 

kostky obklopující druhou 

kostku nepočítá, počet určí 

vizuálně 
  1       1 

Počet zjistila konceptuálně, i když neměla procesuální zkušenost s dalším členem 

řady. Tím vznikla chyba. K číslu čtyři pravděpodobně došla tak, že si uvědomila, 

že jich bude víc než tři. Druhý izolovaný model. 

2:34-2:45 K05 Tři, pět..sedm.. osm, devět, 

deset, jedenáct, dvanáct, třináct 

Počítá kostky jako skupiny 

3 + 2 + 2 + 1 (na každé ze 

skupin má položený prst) 

a poté po jedné dopočítává 

do 13. 

  1         

K počítal dlaždice tak, že zjistil počet dlaždic, které obklopují dlaždici první a k 

nim po jedné dlaždici dopočítal počet dlaždic obklopující druhou dlaždici v řadě. 

Dochází ke zjištění procesuálně.  

2:45-3:00 M10 Já sem to počítala takhle. 8 

(poklepává na kostky lemující 1 

bílou kostku) plus 4 (rukou 

obkrouží kostky okolo druhé 

bílé kostky).  

Následně počítá kostky po 

dvou a šeptem přičítá 2. 

U třinácté dlaždice se 

zdrží a přemýšlí. 
1           

  

3:00-3:05 K06 1,2 ….13 Počítá kostky lemující 2 

bílé kostky po jedné, 

ukazuje si prstem. M jej 

sleduje.  

    1       

Důkaz pro M, že se spletla. 

3:05-3:12 BC03 Tak M, jaks to vlastně počítala 

na začátku? 

  
        1   

BC přivádí M na začátek, aby revidovala strategii, kterou počítala kostky 

lemující druhou kostku. 

3:12-3:17 M11 Jo! Já jsem to počítala jako 

čtyřku. 

  
1           

M zjistila, proč jí vyšel jiný výsledek než K. 

3:22-3:34 BC04 A dokážeš teď říct, kolik jich je 

okolo třech bílých kostek, aniž 

bys to počítala? Když 

potřebuješ tři bíle kostky? Tak 

to ještě zkus 

  

        1   

BC tuší, že M je ten typ žákyně, u kterého již Krystalizuje generický model pro 

3. člen řady. Jedná se o generický model procesuální, hledá pochopení, že vždy 

přibyde 5 kostek. 

3:34-3:40 M12 Přidám ještě jednu 

kostičku..Aha! Bude jich 

osmnáct. 

  

  1         

Třetí izolovaný model, který tvoří komunitu. 

3:40-3:42 BC05 Hm, tak si to ověř, jestli to tak 

funguje. 

  
        1   

BC neříká jak si to M má ověřit. 

3:42-3:50 M13 1, 2….18 Počítá a klepe na každou 

kostku zvlášť.   1         
M využívá strategii K, kdy jí ukázal, že chybovala. Počítání po jedné dlaždici je 

tedy kontrolní metodou. 
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3:50-3:57 M14 Já už vim, co bude to další. 23  Má radost z objevu 

a aplikuje nový poznatek. 

  1         

Ačkoliv si nepřečetla zadání, M došla k poznání, že 4. člen řady zjistí tak, když 

k předchozímu počtu černých kostek přičte 5. Evidence o generickém 

procesuálním modelu. Kdyby BC M nechala, přičítala by pravděpodobně 5 až 

dokud by mohla. Ve stejné situaci by bylo dobré doptat se, jak by byla řada dál 

a u jednotlivých počtů se doptávat na počet bílých kostek. 

3:57-4:00 BC06 23? A přečetla sis to dobře?           
1 

    

4:00-4:01 M15 Jo deset      1       Čte si odpovídající úlohu, 10 zde označuje počet bílých kostek. 

4:03-4:08 BC07 Těch 23 by bylo u čtyřech 

bílých kostek. 

  
        1   

BC zde vyvodila, na jakou otázku M odpovídá a shrnula za ni, kde udělala 

chybu. 

4:08-4:12 M16 Deset, deset, já jsem se 

nedívala, co tam je. 

  
1           

Odhaluje příčinu chyby - nepozornost při čtení zadání. 

4:12-4:37 M17 Tak to by se dalo vynásobit. 

Tak 9x5 je 45 a 45 plus 8 rovná 

se 53. Takže 53. 

  

  1         

M zvážila, že řada je již tak dlouhá, že nejefektivnější strategie bude použít 

násobení. Věděla, že 9 bílých kostek ohraničí 5 černých kostek a 1 bílou kostku 

ohraničí 8 černých kostek. Evidence konceptuálního generického modelu. 

4:37-4:45 BC08 Tak to možná ještě zkus 

spočítat. Jestli tedy, jestli 

tedy…Ale radši si to napiš 

možná, ať to nezapomeneš. 

  

        1 1 

Tento požadavek bych na žáka neměla, v situaci, kdy vidíme, že má vytvořený 

generický model konceptuální.  

4:45-5:36 M18   Počítá po jedné kostce. 

  1         

M kostky překvapivě zvládla spočítat bez chyby a to i přesto, že v jeden moment 

(5:17-5:20) počítá i bílé kostky. Při tomto počtu kostek se strategie jeví jako 

problematická a tím pádem i požadavek BC, aby tato metoda byla kontrolní. 

5:36-5:37 M19 A je to 53. Má radost z toho, že došla 

k potvrzení čísla.   1         
Odpovídá BC. 

   četnost jevů 3 15 6 3 7 2  

Tabulka 6 
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Tabulka 7: Fenomenologické jevy aktivity A3.1 

BC01 IJ Nechává rozhodnutí na žácích. 

BC02 IJ BC odpovídá parafrázováním zadání. M položila otázku, ale BC jí 

v zásadě neodpověděla, spíše zvolila jiný způsob zadání. Tento způsob 

reakce mi přišel vhodný, protože BC vycítila, že M si dokáže poradit 

sama a nechtěla jí přímo odepřít radu. 

BC03 IJ BC svou otázkou pomáhá odhalit chybu v postupu M tím, že jí odkáže na 

začátek, k místu, kde chyba vznikla. 

BC04 IJ BC graduje úkol tak, aby M objevila pravidlo přičítání 5 dlaždic. 

BC05 IJ BC chce po M důkaz, že její výpočet byl správný, ale způsob kontroly 

nechává na ní. 

BC06 IJ BC vnímá odpověď M stejně jako já (viz M14), jako chybu, protože chce 

slyšet odpověď na to, co bude další správnou odpovědí v pracovním listu. 

BC07 IJ BC se mohla M zeptat, pro kolik bílých dlaždic platí výsledek 23 černých 

dlaždic. 

BC08 IJ BC instruuje M, brání její metakognici. Náprava: BC měla M přimět, aby 

zjistila způsob, jakým číslo ověřit. BC dále instruuje, ať si M výsledek 

zapíše. Brání vytvoření návyku evidovat výsledky, kvůli tomu, aby 

výsledek nezapomněla. 

K01 KJ Kognice čtverce. Žáci vědí, že charakteristikou čtverce jsou 4 stejné 

strany, kolmost stran či úhlopříček, případně délku úhlopříček, 

nezohledňují. 

K01 KJ Vizuální kognice čtverce, následně i kognice měřením. K má obavy, že o 

čtverec nepůjde, když je jedna strana jinak dlouhá. Žáci zatím 

nezohledňují vztah úhlopříček při ověřování, že jde o čtverec. 

K02 IJ K si pravděpodobně uvědomuje, že půl milimetru je opravdu malý rozdíl, 

nicméně pokouší M, zda na tuto hru přistoupí. To, že to nemyslí vážně, 

prozrazuje jeho úsměv. 

K03 IJ Interakce s BC ohledně vhodného postupu při vyplňování pracovního 

listu. 

K04 IJ Chce potvrzení M, že vyplňuje vhodné místo v pracovním listu.  

K05 KJ Procesuální kognice počtu dlaždic. 

K06 IJ K počítá kostky po jedné, demonstruje M, že se spletla.  

M01 KJ Kognice vlastností kamene a jeho využití pro boj s počasím. 

M02  KJ M prokazuje málo pochopení pro vtip, promluvu K o zatížení per bere 

vážně a vážně na ni reaguje. M není žádný „suchar“, ráda se baví 

i způsobem, který by někteří pedagogové označili za zlobení. Tato reakce 

mě překvapila a značila pro mě motivaci vážnost, s jakou k úkolu 

přistupovala.  
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M03 IJ Reaguje na zadání, neptá se proto, že by sama neznala odpověď, ale 

proto, že chce K dát prostor, sama je průbojnější. Zároveň je zvědavá na 

jeho odpověď. M tím, že dala K přednost, prokazuje empatii. Nechce ho 

upozaďovat, dává mu znamení, že je partnerem, i když nakonec je po 

jejím (M04, M05). 

M04 KJ Kognice rozlišení, jak přesné měřítko bude dvojice používat k určení 2D 

tělesa. V tomto případě M stanovuje jednotku měření na cm. 

M05 KJ Upravení kognice, M upravuje přesnost rozlišení na milimetry. M si 

uvědomuje přítomnost selhání lidského faktoru. Stanovuje, že půl 

milimetru je jednotka, kterou nemusejí správně registrovat. Proto budou 

měřit s přesností na milimetry. 

M06 KJ Kognice počtu černých dlaždic, která obklopují jednu bílou dlaždici. 

M07 IJ Kladná odpověď na otázku K04. M využívá jazyk „reality“, protože se 

nachází v reálném prostředí. V geometrii ve škole by se pravděpodobně 

vyjadřovala exaktně, ale v běžném životě, jak tuto situaci chápe, použije 

jazyk běžného života. V pracovním listu navíc byl uveden pojem 

„kostka“, který jsem zvolila s ohledem na outdoorové prostředí. Použití 

termínu krychle by bylo příliš vzdálené od reality, kterou bylo počítání 

dlažebních kostek (žádný dlaždič nezatlouká dlažební krychle).  

M08 IJ Obrací se na BC, když si není jistá vlastním pochopením zadání. 

M08 KJ Uchopování zadání, orientace v textu a prostoru, zjišťuje, jakou skupinu 

dlaždic přiřadit k úloze v pracovním listu. 

M09 KJ Kognice počtu dlaždic. M koncepčně určila počet dlaždic obklopujících 

druhý člen řady. Tím vznikla chyba. Kdyby počet zjistila procesuálně, 

chyba by pravděpodobně nevznikla. Otázkou je, jak došla k počtu 4. 

V M08 kladla otázku, zda počítat i „prostřední kostku“, kdyby s ní 

nepočítala, výsledek by byl správný, ale M "prostřední kostku" 

započítala, když počítala 8 dlaždic obklopujících první člen řady. 

M10 MKJ Metakognice strategie. M využívá různé strategie, aby došla k výsledku. 

M demonstruje postup: jedna dva tři čtyři pět šest sedm osm + 4 = 12, ale 

zároveň eviduje postup K, kterému vyšel jiný výsledek, zvolí jinou 

strategii - počítá kostky po dvou a dojde k jinému výsledku. Potichu 

rozmýšlí, dokud ji BC03 nevyzve ke sdílení.  

M11 MKJ Metakognice vzniku chyby. 

M12 KJ Kognice počtu dlaždic 3. členu řady. 

M13 KJ Kognice počtu dlaždic 3. členu řady, procesuální přístup. 

M14 KJ Kognice počtu dlaždic 4. členu řady. U tohoto momentu musím zmínit, 

že jsem nejprve odpověď M považovala za chybnou, protože 

neodpovídala na to, co bylo v členu. Ale jednalo se o chybnou úvahu. M 

potřebovala zjistit, že postup funguje. Měly bychom jí tedy poskytnout 

dost prostoru pokračovat v řadě a případně u výsledků doptávat, pro 

kolik bílých kostek výsledek platí. 

M15 KJ Kognice zadání. 
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M15 IJ Reakce na otázku BC06. 

M16 MKJ Metakognice "chyby". Zjišťuje, že předpokládala jinou otázku, ale v 

pracovním listu bude řešit úlohu pro jiný počet bílých dlaždic, než 

očekávala. 

M17 KJ M bude schopná zjistit počet černých dlaždic pro jakýkoliv konkrétní 

počet bílých dlaždic. 

M18 KJ Kognice počtu kostek pro 10. člen řady.  

M19 KJ Zjišťuje, že výsledek je stejný, jako když k výsledku došla koncepčně. 

Bez výzvy BC by M nejspíš nepočítala. Radost neprojevuje nad tím, že 

došla k výsledku, ale nad tím, že její výpočet byl potvrzen metodou 

určenou BC. 
Tabulka 7 

Rozbor A3.1 

Při úvodní evokaci se žáky jsem se zaměřila hlavně na reálie propojující tento objekt se 

čtvrtí Barrandov. Žáci vysvětlovali, proč je tento prvek zařazen do prostředí náměstí a co 

má připomínat. Měla jsem pochyby, zda žáci budou vědět, co je to filmový pás. Focení i 

natáčení na film se stalo výjimkou a patří do minulosti. I když někteří fotografové i filmaři 

si cení vlastností filmového média a natáčení, či fotografování na film se v posledních 

několika letech stalo módní záležitostí, stále se nejedná o masový přístup k pořizování 

obrazového záznamu. Žáci mě ale příjemně překvapili, dokázali moc hezky vysvětlit, proč 

se tato struktura nachází na barrandovském Trnkově náměstí, dokonce věděli, že vede až 

na Chaplinovo náměstí k soše Charlieho Chaplina. Jediné, na co jsem žáky upozornila, 

byla oblast pásu, se kterou budou pracovat (na reálném pásu by tato část byla perforací na 

okrajích materiálu). Hlubší komentář k obsahu aktivity jsem nepovažovala za nutný, žáci 

měli z hodin spoustu zkušeností s prací v prostředí dřívka, ze kterého tato aktivita vychází, 

a princip práce jim proto byl známý. 

Pro popis prvků této řady budu používat název dlaždice. I když můžeme mít představu, že 

se jedná o krychle, vybudovanou na základě setkání s dlaždiči zatloukajícími tento typ 

žulových kostek, budu raději používat název spojený s 2D objektem. Název dlaždice lépe 

odpovídá tomu, co vidíme – jednu stěnu dlažební kostky. V pracovním listu byli žáci 

vyzváni, aby zjistili počet „kostek“, tento název jsem zvolila proto, že jsem jej považovala 

jako nejvhodnější pro dané prostředí a připisovala jsem žákům stejnou představu o 

materiálu, ze kterého byla řada složená. Nyní bych se raději držela názvu dlaždice, protože 
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jej považuji za přiléhavější a popisnější. Pro lepší představu přikládám nákres části pásu, se 

kterou žáci pracovali. 

          

          

          

 

Ve videu sledujeme téměř ukázkovou krystalizaci generického modelu aritmetické řady. 

Tuto řadu můžeme vyjádřit jako D = 5 × B + 3, kde D je počet černých dlaždic a B je počet 

bílých dlaždic. B nám zároveň určuje, o kolikátý člen řady se jedná. D i B jsou kladná celá. 

Sledujeme spolupráci M a K, kteří společně čtou zadání a pomáhají si v řešení úvodních 

úkolů. I když se M snaží dát K dost místa, nezapře svou dominantnější povahu a postavení 

v páru. K i M jsou nerozlučnými přáteli a oba jsou talentovaní malí matematici, srovnatelní 

ve svém intelektu. Může se ale zdát, že M předčí K díky tomu, že je průbojnější. Proto její 

úvodní výzvu, aby svou myšlenku sdělil K jako první (M03), chápu jako důkaz její 

empatické povahy. M si možná svou roli neuvědomuje, ale podvědomě se alespoň v úvodu 

aktivity snaží dát K prostor, než celou aktivitu začne řídit. K se proti M nijak nevymezuje, 

občas si z ní dělá legraci (viz M02, K02), která ale není míněná zle, nese se 

v kamarádském duchu. K respektuje M. Nechává ji činit rozhodnutí (K02) a její názor je 

pro něj důležitý (K04). K je v komunikaci s M jemný, neřekne na rovinu, že M to má 

špatně, ale vytrvale jí ukazuje, jak se dobírá k výsledku (K05, K06), i přesto, že M jen 

pomalu přijímá, že ona udělala chybu (M10). 

S ohledem na tyto skutečnosti je zajímavé sledovat interakci BC s žáky. BC se výhradně 

obrací na M. Vede ji krok za krokem ke generickému modelu. M suverénně postupuje, 

skrze 3 izolované modely zjistí, že řada s každým členem roste o 5 (M14, procesuální 

generický model), v další promluvě (M17) již vytvoří konceptuální model pro 10. člen 

řady. Na druhou stranu, K po své čtvrté promluvě již prostor nedostane. Můžeme jej 

sledovat, že pracuje, sám pro sebe si v pozadí utrousí: „To bude teda fuška,“ když se 

dostane k úkolu se zjištěním množství dlaždic v 10. členu řady. Tento komentář, ač 

nezahrnut v přepisu, protože je velmi málo slyšitelný, mě uvedl v dojem, že K zůstal ve 
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stádiu izolovaného modelu, byť vyplnil všechny úkoly, ale bez pozornosti BC. Ideální 

situací by bylo, kdyby K byl do debaty zahrnut taky a nečekal jen na to, až M odpoví BC, 

aby si zkontroloval vlastní výpočet. Sama musím přiznat, že když se žák chová podle 

ideálního scénáře, který jsem si pro aktivitu připravila, mám tendenci jej „táhnout“ dál, 

kam až půjde (ideálně k abstraktnímu modelu). Můžu při tom jen doufat, že zbytek skupiny 

stíhá sledovat, co se v mysli žáka i mé odehrává. Tento přístup ale u sebe považuji za 

trochu sobecký, vyvolaný touhou užít si rychlost postupu vpřed nadaného žáka. Zbytek 

skupiny tím ale nesmí být ochuzen. To se týká i situace K, se svým intelektem by se ke 

generickému modelu dopracoval stejně rychle jako M, která dostala podporu navíc. 

Klíčovým momentem bylo, když BC vyzvala M ke zjištění počtu „aniž by to počítala“ 

(dlaždici po dlaždici). Dostala tak stimul přijít na výsledek jiným způsobem a funkčnost 

tohoto způsobu následně ověřit. Nemyslím si, že by M dostala více pozornosti proto, že by 

BC preferovala M, nebo ji vyhodnotila jako schopnější žačku. BC pokračovala v dialogu, 

který začal konverzací nad její chybou a vedla ho až k cíli, kterým byl generický model. 

Ideální by bylo, aby se K této interakce zúčastnil aktivně, nikoliv jen jako divák. 

Ve videu můžeme sledovat práci s chybou. M se dopustí omylu založenému na špatné 

vizuální orientaci v kombinaci se zvolením chybné strategie. Druhý člen řady nezjišťuje 

procesuálně ale koncepčně, zjistí tak chybný počet dlaždic. K dalšímu izolovanému 

modelu se s tímto konceptem nedostane – K ji zastaví a opraví. M chybu nechce uznat, 

ukazuje k svůj postup (M10) a stále opakuje tutéž chybu (nezjišťuje počet dlaždic 

procesuálně). K ji neupozorňuje přímo, opakovaně dokazuje vlastním postupem správnost 

jiného výsledku (K05, K06). M si svou chybu uvědomí, zjistí, že co počítala jako „čtyřku“ 

(M11), je ve skutečnosti „pětka“. 

Jako další chybu jsem evidovala interakci BC08 s M. BC ji přímo instruuje, co dělat a proč 

to dělat. Nemyslí to špatně, ale brání tím rozvoji autoregulace žákyně, která by výsledek 

patrně zapomněla, kdy si jej nezapsala a poučila by se, protože by vše musela počítat 

znovu. 

Mohli bychom polemizovat nad tím, zda odpověď M14 je chybou. Stejný výsledek se 

objevil i v dalším pracovním listu (příloha A3.1). 
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Na závěr bych chtěla zmínit atmosféru, ve které žáci pracovali. Žáci si prokazovali respekt, 

navzájem se nerušili, ale tvořili dobrou dvojici. I když chtěli odvést dobrou práci, 

nepřekáželo to jejich vtipu a přirozené veselosti. M má vyloženě radost, když objeví svou 

chybu, K několikrát zavtipkuje. Tato pohoda je dána jejich blízkým vztahem. V tomto 

spojení ale žáci našli takovou pohodu, že nevyhledávají další interakce s jinými žáky. 

Spolupráce M a K je sice vysoce efektivní a příjemná pro ně dva, pro skupinu by ale bylo 

přínosem, kdyby se naučili vyhledávat interakce i s jinými žáky. 

Řešitelské strategie: 

Zjištění, zda se jedná o čtverec či obdélník: metrem (video A3.1) nebo spočítáním 

obvodových dlaždic objektu (příloha A3.1). 

Zjišťování počtu kostek: procesuálně počítáním, koncepčně, pomocí izolovaného modelu a 

pomocí generického modelu. V jednom případě počítala žákyně dlaždice pomocí doplňku. 

Pro první člen řady zjistila, že všechny dlaždice spočítá 3x3 a odečte 1. Pro druhý člen 

řady počítala 3x5-2, pro třetí člen řady 3x7-3. 

Didaktický potenciál: Tato úloha je, stejně jako další úlohy z prostředí dřívka, určena ke 

gradování. Jako učitel matematiky bych ji využila ke gradování a testování matematické 

zdatnosti žáků. 

Návrhy dalších aktivit v tomto prostředí: zvyšovat počet bílých dlaždic a počítat černé 

obvodové 

3.5 Aktivity B 

Charakteristika skupiny B 

Skupina je charakteristická tím, že se jedná o žáky zapsané do domácího vzdělávání. Tito 

žáci pak denně dochází do vzdělávací společnosti IMAGO, forma plnění docházky se tedy 

příliš neliší od tradiční školní docházky. Hodiny mají 45 minut, jsou rozděleny podle 

předmětů, skupiny jsou věkově smíšené a malé. Každé pololetí jsou žáci zkoušeni komisí 

základní školy, ve které jsou zapsáni k domácímu vzdělávání. 

S ohledem na nízký počet dětí (šest), je výuka vždy věkově smíšená, nachází se zde žáci od 

1. do 4. třídy, tedy ve věku od 6 do 11 let. 
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Ve třídě je chlapec diagnostikovaný s ADHD a s výjimečným nadáním v lingvistické a 

matematické oblasti, podle psycholožky se jedná o dítě s tzv. dvojí výjimečností. 

Organizace a volba místa výuky B 

Aktivity probíhaly jeden vyučovací den po dobu čtyř vyučovacích hodin v blízkém okolí 

MŠ Housenka.  

B1: měření výšky, rozpětí, měření 5 metrů, odhad 10 metrů 

V této aktivitě měli žáci za úkol zapsat svou výšku a rozpětí paží. Pokud hodnoty neznali, 

za pomoci pásma a spolužáka hodnoty naměřili. Žáci ověřovali teorii, že šířka rozpětí a 

výška jsou si u jedné osoby podobné.  

Dále měli žáci za úkol na příjezdové cestě ke školce naměřit na měřícím pásmu 5 metrů a 

odhadnout, kde by ležela značka 10 m. Předpokládala jsem, že budou odhadovat zrakem, 

případně krokovat. Nejstarší žákyně ale ihned začala vzdálenost na pásmu stopovat 

vlastními stopami a ostatní žáci se přidali. Značku deseti metrů umístili velice přesně. Žáci 

mají se stopováním délky dobou zkušenost díky vyměřovaní rozběhu na přeskok z hodin 

tělesné výchovy. 

B2: odhad vzdálenosti a času 

V další části výuky šli žáci 500 metrů a měli odhadovat, jak dlouho šli. Žáci vzdálenost 

překonali za 7 minut, ale odhadovali velice nepřesně: 20 minut, 30 minut. Výsledná doba 

je překvapila. Při zdolání dalších 500 metrů měli sami říct, kdy si myslí, že 500 m ušli. 

Jeden žák měl nápad, že bychom mohli na telefonu stopovat 7 minut a jít. Vzdálenost, 

kterou za 7 minut urazili, byla kratší, zjišťovali tedy, kolikrát se zdrželi a čím (zavazování 

tkaniček, trhání ovoce), kolik to mohlo být minut a jakou vzdálenost by ještě měli urazit. 

B3: evidence cestujících 

V místě, kam jsem došli, je autobusová zastávka. Mým plánem bylo zadat žákům úkol, aby 

evidovali počet nastoupených a vystoupených osob. Bohužel, v čase, kdy jsme k zastávce 

došli, byla zastávka opuštěná a po dobu pozorování nastoupil jediný pasažér. Žáci měli za 

úkol evidovat ženy, muže a děti a navíc si vymyslet vlastní speciální znak, který budou 

evidovat. Tímto znakem byly brýle, batoh, kšiltovka, pleš na hlavě a kočárek. I když žáci 
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neměli možnost evidovat své pozorování, měli příležitost a motivaci vytvořit tabulku pro 

pozorování. Žákyně, která ještě neuměla psát, používala piktogramy, nebo si nechávala 

diktovat písmenka slov, která už dovedla přečíst. 

Zpáteční cestu jsme vykonali v jednom kuse a žáci odhadovali, jak dlouho trvala, trasu 

jsme ušli za 12, 5 minuty a jejich odhady byly v rozmezí od 10 do 14 minut. Odhad žáků 

se zpřesnil. 

B4: třídění
14

 

Na zahradě školky žáci hledali 5 druhů přírodnin. Nespecifikovali jsme, jestli list olše je 

ten samý druh přírodniny jako list javoru nebo psího vína. Úkolem žáků bylo sbírky 

roztřídit do skupin a každé skupině vytvořit název, který by pro ni byl charakteristický. 

Žáci měli skupinu jehlička (jehlice jehličnatých stromů), travička, „sedmikráski“ (příloha 

B4.1), list, padák (plod javoru, příloha B4.2) a kůra. Dalším zadáním bylo: Vytvořte 

skupiny jiné ze stejných přírodnin. Tento úkol již ale žáci nevyřešili, protože dlouho 

debatovali nad tím, jak jinak by bylo možné přírodniny roztřídit a zda je to vůbec možné. 

Debatovali tak dlouho, až výuka skončila. Ukázalo se, že nejsou schopni na přírodniny 

nahlížet skrze jejich charakteristiky, ale třídí je pouze podle jejich názvů (travička, 

jehlička..). 

3.6 Aktivity C 

Charakteristika skupiny C 

Skupina C je tradiční třídou se 25 žáky ve věku 10-11 let. Žáci jsou vzděláváni klasickou 

metodou výuky matematiky, výuka je podpořena řadou učebnic Barevná matematika se 

Čtyřlístkem nakl. FRAUS. Bližší charakteristika třídy mi není známá, se skupinou jsem se 

seznámila pro potřeby diplomové práce. Třída je složená z dětí s velmi různým 

socioekonomickým zázemím, která je dána charakteristikou Vraného nad Vltavou. Ve 

středočeském městysu je jediná základní škola, ve které se na prvním stupni setkávají 

všechny vranské děti. 

                                                 
14

 Aktivitu jsem v upravené formě použila v hodině předškolní přípravy se zaměřením na předmatematické 

dovednosti. Úkolem předškoláků bylo nasbírat libovolné přírodniny. Následně měli materiál roztřídit podle 

libovolných kritérií. Těmi byly například: typ přírodniny, velikost listu, druh listu, barva přírodniny. Děti 

dokonce třídily podle sluchu – kombinovaly dvojice přírodnin a třely je. Podle podobnosti zvuků pak tvořily 

skupiny. 
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Organizace a volba místa výuky C 

Výuka se ve většině případů (C1-C3) odehrávala v těsné blízkosti Základní školy Vrané 

nad Vltavou a hodina trvala 45 minut. Setkávání s vranskými žáky vyvrcholilo výletem do 

Prahy, kde jsme společně s třídní učitelkou Barborou Smetanovou připravily v okolí 

Vyšehradu aktivity propojující vlastivědu a matematiku. 

C1: třídění 

Aktivita byla zadávána stejně jako v případě B4, rozdílem bylo, že žáci pracovali ve 

skupinkách po čtyřech. Při třídění jsem zjistila, že žáci chtějí předměty třídit do skupin 

s názvem jedlé, nejedlé a v takovém případě jsem nemohla žáků poskytnout žádoucí 

odborné znalosti. Zadala jsem proto dodatečné pravidlo, že veškeré charakteristiky a 

třídění musí žáci zvládnout bez jakékoliv dopomoci učitele. Vznikly skupiny, které třídily 

na živou a neživou přírodu, podle původu předmětu – zda pocházel ze země nebo 

stromu/keře, jedna skupina třídila přírodniny podle míry výskytu na stromě (příloha C1.1). 

V případě skupiny, jež třídila podle místa původu přírodniny, vyvstal problém s listem 

spadlým na zem. Žáci nemohli přijít na to, zda preferovat to, kde předmět vzniknul, nebo 

kde jej našli, rozhodli se proto list umístit mezi skupiny „ze země“ a „ze stromů a z keřů“ a 

tuto skupinu nazvali „meziprostor“ (příloha C1.2). 

C2: měření výšky stromu, měření výšky školy 

Úkolem žáků bylo odhadnout výšku budovy školy (pod okraj střechy, střecha nebyla z naší 

pozice viditelná), výšku smrku nacházejícího se v těsné blízkosti školy a následně 

vymyslet strategii, jak zjistit výšku co nejpřesněji. K dispozici měli skládací metr o 

velikosti jednoho metru. Žáci došli k závěru, že smrk je přibližně dvakrát větší než škola, 

takže jejich odhady výšky objektů vycházely z tohoto závěru.  

Následoval brainstorming strategií měření objektů. Po řadě návrhů, které ohrožovaly 

bezpečnost žáků (slaňování se ze střechy, šplh do koruny stromu s metrem apod.) jsem se 

zeptala, kolik z nich navštěvuje kroužek výtvarné výchovy a jak v tomto kroužku malují a 

kreslí zátiší. Žáci popsali postup s měřením předmětů pomocí špejle a natažené paže. Díky 

této zkušenosti jedna žákyně vymyslela, že se mohou postavit tak daleko od postaveného 

skládacího metru, aby byl stejně velký jako jejich tužka a posléze zjistit, kolikrát se tužka 
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„vejde“ do školy a smrku. Výsledky měření žáků se lišily podle toho, jak daleko se od 

stromu postavili. Žáci pak zjistili, že čím blíže u stromu měřili, tím vyšší číslo získali. 

Nedošli ke zjištění, proč tomu tak je. Z časových důvodů jsme tuto práci museli ukončit, 

aniž bychom objevili důvod této nesrovnalosti. 

Aby žáci učinili poznání, že musí od smrku stát ve stejné vzdálenosti jako od metru, 

nechala bych je zjišťovat, kolikrát se pero „vejde“ do objektu v závislosti na jejich 

vzdálenosti od objektu. 

Přínos aktivity vidím v práci s velkými objekty a velkými rozměry, slabinou je, že žáci 

nikdy nedošli k přesným číslům. Přesný rozměr budovy a smrku by žáci mohli zjistit 

výškoměrem nebo z plánů budovy školy 

C3: evidence počtu pasažérů 

Cílem hodiny bylo zjistit, o kolik méně a kolikrát méně aut by ve všední den jelo 

z Vraného nad Vltavou do Prahy v čase od 8:00 do 8:30, kdyby každé osobní auto bylo 

plně obsazené. Ještě ve třídě jsme se společně zamysleli, jak by měla vypadat tabulka 

(C3.1), do které budou evidovat počty aut s příslušným počtem pasažérů. Bylo také nutné 

si vyjasnit, kolik pasažérů je v plně obsazeném autě a co je to osobní automobil. Žáci se 

dohodli, že plně obsazené auto bude mít jednoho řidiče a tři pasažéry. 

Žáci evidovali 30 minut ve dvojicích. Zapisovatel psal podle sledování pozorovatele, který 

informoval o obsazenosti auta. Po uplynutí půlhodiny se žáci přesunuli zpět do třídy a nyní 

již pouze pod vedením třídní učitelky odpovídali na otázky: Podle třídní učitelky dělalo 

řešení žákům potíže. Žáci nejsou navyklí pomáhat si nákresy nebo žetony, snažili se 

vymyslet příklad. Učitelka je pak dovedla k tomu že by si měli pomoci obrázky a pak již 

jako skupina došli k řešení. 

C4, 5, 6, 7: výlet do Prahy 

Aktivity C4, C5, C6 a C7 byly realizovány v rámci celodenního výletu do Prahy. 

S Barborou Smetanovou, třídní učitelkou, jsme se rozhodly spojit vlastivědu, český jazyk a 

matematiku do jednoho bloku.  

Aktivita C4 probíhala na Vyšehradském hřbitově. Prvním úkolem žáků bylo zjistit, kolika 

kroky ujdou deset metrů. V pracovním listu dostali popis trasy od vchodu hřbitova zadaný 
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jen střídajícími se hodnotami počtu metrů a směrem chůze, zadaný světovou stranou. Díky 

těmto indiciím došli k hrobu Bedřicha Smetany, kde následoval výklad o jeho díle. Žáci 

byli vyzváni, aby se na hřbitově chovali s ohledem na pietní místo (pravidla chování pak 

sami jmenovali). 

C5 spočívala ve sledování fasády kubistického domu v Neklanově ulici. Fasáda je složena 

z několika typů trojúhelníků, které vystupují do prostoru. Žáci měli trojúhelníky od oka 

překreslovat do čtvercové sítě. Chtěla jsem, aby vynikly rozdíly mezi jednotlivými 

trojúhelníky a na jejich odlišnostech jsme pak v hodině vyvodili jejich názvy. Rozdáním 

sítě jsem ale udělala chybu, žáci neměli představu, jak by s ní měli pracovat, nikdy předtím 

s ní nepracovali, a tak nevyužili mřížových bodů k vyznačení úhlů. 

Na Palachově náměstí (s výhledem na Hradčany) bylo úkolem žáků rozdělit obrys Hradčan 

(Obrázek 4) do geometrických útvarů, které dokážou pojmenovat. Později ve třídě jsem 

chtěla vzniklou galerii objektů využít k vyvození lichoběžníků. 

 

Obrázek 4 

Řešení žáků obsahovala spoustu geometrických tvarů, které nedokázali pojmenovat, 

k názvům jsme se vrátili v hodině, které náš výlet reflektovala. 

Na závěr jsme se zastavili u pomníku popravy sedmadvaceti českých pánů na 

Staroměstském náměstí. Pomník není souměrný a tak měli žáci za úkol vytvořit strukturu, 

která by souměrná byla. Vznikly uskupení 3x9 křížků nebo 9x3, jeden žák překvapil 

řešením, ve kterém byly křížky uspořádány do kruhu. Spolužáci toto řešení označili za 

chytré. 
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4 Závěr 

Z teoretické části vyplývá, jak je výuka v outdoorovém prostředí přínosná pro zdravý 

vývoj žáků. Prospívá jim expozice slunci a přírodním vlivům jak po fyzické stránce, tak 

i po psychické.  

Ačkoliv outdoorová výuka vychází z výuky Jana Amose Komenského, ze kterého 

v didaktikách stále čerpáme, nenachází v pedagogické praxi široké uplatnění. V českém 

prostředí zatím neexistuje oficiální kurikulární dokument, který by outdoorovou výuku 

vymezoval a zařazoval do kontextu běžné školní výuky. 

Je možné, že se nacházíme na prahu změny přístupu ve výuce matematiky v outdoorovém 

prostředí. Dokladem toho jsou práce Lady Mladé a Jany Bartoňové, zabývající se výukou 

matematiky v outdoorovém prostředí a činnost organizace Učíme se venku. 

Vzhledem k malému počtu prací o outdoorové matematice a vzhledem k tomu, že tyto 

práce se zabývají přenosem matematiky z třídy do outdooru, je potřeba, aby byly dále 

zkoumány dopady outdoorové výuky na kvalitu učení. Tato práce a práce Jany Bartoňové a 

Lady Mladé nám zatím ukázaly, že výuka matematiky v outdoorovém prostředí možná je, 

ale je zapotřebí srovnávací studie, která by zjistila efektivnost výuky v outdoorovém 

prostředí, např. evaluací efektivnosti srovnatelných hodin vedených v outdooru a klasické 

třídě. 

Mým podnětem k diskuzi je i otázka motivace žáků. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 

žáci byli při práci venku mnohem ukázněnější a motivovanější k práci než ve třídě. Bylo 

by tomu ale stejně, kdyby se výuka v outdooru stala běžnou praxí a rutinní záležitostí? 

Díky této práci jsem se poprvé systematicky věnovala přípravě hodin v outdoorovém 

prostředí. Zjistila jsem, že žáci nemají problém pracovat i ve složitějších podmínkách ve 

větru a dešti, jako tomu bylo při výuce A. Zmíněné počasí ani nekomentovali a nebrali jej 

jako překážku pro vyřešení úkolu. Zjistila jsem, že žáci si výuku venku užívají, několikrát 

jsem zaslechla, jak si děti říkají, že to je nejlepší hodina matematiky, jakou zažili (K 

dokonce na svého kamaráda volal: My děláme matiku! Chápeš? Tohle je matika!“), to platí 

pro všechny tři pozorované skupiny. Není ovšem zřejmé, zda by takové nadšení 
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projevovali i v případě, že by taková výuka byla běžnou praxí a outdoorové hodiny by 

ztratily své výjimečné postavení mezi hodinami ostatními. 

Pro praktickou část jsem vytvořila a odučila řadu outdoorových hodin a ověřila tak, že 

výuka v outdooru možná je. Pro aktivity A jsem vytvořila přehlednou tabulku, ve které 

byly kódovány jednotlivé fenomenologické jevy. Tento nástroj mi pomohl detailně se 

zabývat akcemi a promluvami žáků a soustředit se na příčiny jednotlivých jevů. 

Zdokonalilo se tím mé vnímání žáků a uvažovaní o jejich práci.  

Cíle, které jsem si v úvodu práce vytyčila, považuji za splněné. 

Práce ve mně vzbudila zájem o možnosti rozšiřování výuky do outdoorového prostředí. 

Učení v outdooru bych se ráda věnovala v budoucnosti jak teoreticky tak prakticky. 
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