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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na zlomky jako problémovou oblast vyučování 

matematiky. Cílem práce je zjistit, jakých chyb a chybných strategií se žáci při práci se 

zlomky dopouštějí a do jaké míry jim pomůže způsob, kterým bylo se zlomky nakládáno 

v historii. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje 

matematické smýšlení z dob Mezopotámie a starověkého Egypta a dále dnešní způsob 

učení zlomků formou analýzy učebnic a stručným náhledem do tuzemských i zahraničních 

výzkumů. Praktickou část tvoří šetření ve třech třídách 7. ročníku dvou základních škol 

a jedné gymnaziální třídy ročníku primy. Celkově se do výzkumu, který se skládal 

z diagnostického testu, individuálních rozhovorů a výukového experimentu s historickými 

úlohami, zapojilo 73 žáků. Výsledkem práce je zjištění, že většina chybných strategií není 

vázána na určitou školu, jelikož se vyskytuje na všech, a že metody, které užívali starověcí 

Egypťané, by mohly být pro reedukaci těchto chyb přínosné i dnes. Z toho důvodu 

závěrem doporučuji věnovat daleko větší čas ve výuce kmenovým zlomkům, od nichž se 

veškeré další znalosti odvíjejí. 
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Abstract 

 This master thesis is focused on fractions as a problematic area of mathematics 

education. The goal of the thesis is to find out which mistakes students make and which 

wrong strategies they adopt in dealing with fractions. Another aim is to study how the 

historical ways of dealing with fractions could help the students nowadays. The thesis 

consists of a theoretical part introduces the matematical thinking of the Ancient 

Mesopotomia and Egypt periods, as well as present day teaching of fractions, using 

analysis of the textbooks and a brief glimpse into Czech as well as international researches. 

The practical part is based on an investigation in three different seventh grade classes in 

two primary schools and one high school class of the prima grade. In total 73 students 

participated in the research which cotains a diagnostic test, a series of individual interviews 

and an educational experiment with historical tasks. The result of this thesis is the finding 

that most of the mistaken strategies are not connected with only one particular school, 

because they appear in all of the schools and the Ancient Egyptian methods could be 

helpful in teaching fractions today as well. For this reason I recommend to spend more 

time in the educational proces with unit fractions (fractions of the form 
1

n
), which are a 

basic step for the development of further fraction knowledge. 
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fraction
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Úvod 

 Téma zlomků mě fascinuje, jelikož se s jejich každodenním přirozeným 

používáním setkáváme, troufám si tvrdit, denně, ale přesto jsou jedním z nejobtížnějších 

témat matematiky na základní škole. Proto jsem přemýšlel, jakou zajímavou formou, která 

v českých učebnicích není obvyklá, by bylo možné zlomky žákům podat zajímavěji 

a efektivněji. První myšlenka souvisela s hudbou, která mě vedle matematiky dlouhodobě 

provází a která z hlediska hudební nauky se zlomky úzce souvisí. Taková metoda by ale 

nebyla univerzální, protože hudební sluch nelze brát jako obecnou vlastnost. Proto jsem se 

rozhodl pro návrat k jedněm z nejstarších dochovaných zmínek o práci se zlomky z oblasti 

Mezopotámie a zejména starověkého Egypta. 

 Cíle této diplomové práce byly stanoveny takto: 

▪ Představit počítání se zlomky ve starověkém Egyptě způsobem využitelným 

v učitelské praxi 

▪ Analyzovat učebnice z hlediska práce se zlomky a porovnat je 

▪ Uskutečnit výzkumnou sondu zaměřenou na chyby a chybné strategie 

▪ Provést rozhovory se studenty o chybách s cílem porozumět jejich myšlenkovým 

postupům 

▪ Realizovat výukový experiment používající úlohy ze staroegyptské matematiky 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je 

v kapitole 1 Historie chápání zlomků (s. 10-23) uveden vývoj práce se zlomky ve výše 

zmíněných kulturách a početní operace s nimi ve starověkém Egyptě. Dále je součástí 

teoretické části v kapitole 2 Zlomky jako dnešní učební téma (s. 24-62) pohled na 

současnou výuku zlomků z hlediska didaktiky obecně, náhled do českých i zahraničních 

výzkumů, které zlomky identifikují jako problémovou oblast a zevrubná analýza čtyř 

učebnic především pro sedmé ročníky, které se zlomky zabývají a jejímž výsledkem je 

podrobné srovnání učebnic v podkapitole 2.5 Porovnání učebnic (s. 57-62). Praktická část 

sestává z kapitoly 3 Výzkumné šetření (s. 63-100), jehož cílem bylo zodpovědět několik 

otázek. Jaká je chybovost žáků v testu o deseti úlohách, zaměřených výhradně na zlomky? 

Jakých chyb se žáci dopouštějí a jakým způsobem při nich uvažují? Vyskytují se 

typologicky stejné chyby napříč školami zařazenými do výzkumu? Budou úspěšnější žáci 

gymnázia oproti žákům základních škol? Dosáhnou žáci se slabšími výsledky většího 

porozumění zlomkům a úspěchů, pakliže se při práci s nimi upustí od tradičních soudobých 
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metod, které budou nahrazeny postupy starých Egypťanů? Šetření probíhalo v Praze ve 

třech třídách 7. ročníku na dvou základních školách a ve třídě primy na gymnáziu. 

Samotný výzkum probíhal ve třech etapách, kdy na základě diagnostického testu byly 

vybráni slabší žáci k individuálnímu rozhovoru a následně konfrontováni s egyptským 

způsobem počítání. 

Závěrem jsou shrnuty poznatky vzešlé z výzkumu. Na jejich základě jsou také 

připojeny didaktická doporučení, jejichž zapojení do výuky by mohlo žákům pomoci 

v tématu zlomků.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Historie chápání zlomků 

 Pokusit se sjednotit a v ucelené formě podat pohled na historii chápaní práce 

se zlomky v průběhu let a v jednotlivých kulturách je nesmírně složité. Na rozdíl od číselné 

symboliky nebo jednoduchých aritmetických operací nefigurovaly zlomky často jako 

samostatné odvětví matematiky. Lidé s nimi sice přicházeli do styku, nicméně dále je 

nerozváděli. Po dlouhou dobu, čítající několik tisíciletí, byly známy pouze jednoduché 

aritmetické operace, a to sčítání a odčítání, ovšem pouze menšího čísla od většího. 

Násobení se vyvíjelo dvěma způsoby. Jeden, který můžeme nalézt ve staroegyptské 

matematice, vycházel z kombinace zdvojnásobování a sčítání. Druhým způsobem je 

násobení jako opakované sčítání. Násobení zřejmě souviselo s potřebami zemědělství. 

Pojem součin byl totiž v Babylonii vyjadřován výrazem „a-ša“ a později v arabských 

textech „sath“, což znamenalo „plocha“. 

 V dnešní době vnímáme dělení automaticky jako inverzní operaci k násobení. 

Tento vztah si lidé ale uvědomili až mnohem později, než začali samotné dělení používat. 

I tak se dělení objevilo mnohem později než násobení. Není bez zajímavosti, že jako jeden 

z prvních pojmů souvisejících s dělením se objevuje jedna polovina, což však vůbec 

nebylo propojeno s číslem dvě. Důkazem budiž jazyková stránka matematiky, kdy 

na rozdíl od výrazů „tři - třetina“, „čtyři - čtvrtina“ apod. nemá dvojice „dvě - polovina“ 

společný základ. Stejný postřeh můžeme nalézt i v ostatních jazycích, například 

v angličtině „two - half“, v němčině „zwei - halb“, v italštině „due - mezzo“ atd. Upevnění 

operace dělení a s tím následně související pojem zlomků je navázáno na potřeby měření, 

jenž je znakem rozvinuté společnosti (Kolman 1968, s. 25). 

1.1 Mezopotámie 

U národů, které začaly fungovat usedlým způsobem života, nutně vznikla potřeba 

koordinovat hospodářství. Ať už se jednalo o dělení pole, dobytka, kořisti apod., veškeré 

tyto aspekty bezpodmínečně směřovaly k nutnosti využívat zlomky. První prameny, které 

nám přibližují historii zlomků, pochází z oblasti Mezopotámie z doby sumersko-akkadské 

(cca 4000-2000 př. n. l.). Zdrojem matematických poznatků sumerské kultury je více než 

500 000 tabulek s klínovým písmem, o nichž víme, že přibližně 200 z nich obsahuje 

číselné tabulky a dalších 150 texty a řešení úloh. Počet úloh na každé z tabulek je 
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proměnlivý, zpravidla se pohybuje od 18 do 100 úloh. Výjimečně se na jedné objevuje 

až 148 úloh (Konforovič 1989, s. 24). O zmíněném půl milionu tabulek, které jsou rozesety 

v muzeích po celém světě, se můžeme domnívat, že jsou jen zlomkem toho, co všechno 

může být za tisíce let pohřbeno. Vezmeme-li v potaz, že z tohoto množství je rozluštěno 

právě jen asi 350 tabulek s matematickými texty, dostáváme představu, jak úzké a neúplné 

naše znalosti o matematice té doby jsou (Kolman 1968, s. 45). 

V  klínopisných záznamech se dochovalo mnoho informací o dodávkách obilí nebo 

dobytka. Z období, kdy oblast Mezopotámie obývali Sumerové, se dochoval spis 21 

tabulek a zlomky, který byl ve své době velmi populární a ve kterém se můžeme dočíst 

o životě studenta v tzv. „domě tabulek“. Dům tabulek byla instituce, kterou bychom mohli 

nazvat písařskou školou. Na své povolání se zde připravovala zvláštní vrstva obyvatel, 

která se měla stát právě písaři. Tento systém převzali i pozdější obyvatelé téže oblasti, 

Babyloňané (Ibid. s. 44). 

Přestože v některých případech používali desítkovou soustavu, počítání se 

odehrávalo v soustavě šedesátkové. Jelikož její základna byla příliš velká a časem musela 

i v počtech ustoupit desítkové soustavě, v mnoha praktických ohledech je využívána 

dodnes. Právě babylónský způsob je vzorem pro dnešní dělení jedné hodiny na 60 minut, 

resp. na 3600 vteřin, stejně jako dělení kružnice na 360 stupňů a jejich další dělení na 60 

minut a minuty na 60 vteřin. O vzniku číselné soustavy se základem 60 existuje několik 

dohadů a hypotéz. Podle jedné verze je důvodem rozmanitost navzájem různých 

celočíselných dělitelů, které má číslo šedesát (Struik 1963, s. 24). Jiný názor je odvozen 

od astronomického původu, aby prý Babyloňané mohli jednoduše počítat svůj rok, který 

měl 360 dní. Dle jiné teze byla východiskem babylonská soustava vah, kde byl jeden talent 

roven šedesáti minám a jedna mina rovna šedesáti šekelům (Kolman 1968, s. 49). 

Způsob zápisu numerace a matematické symboliky měl u Sumerů dvě fáze. 

Tlačením zaostřeného rákosového stébla do hliněné tabulky, resp. jeho kulatým koncem 

šikmo postaveným, zprvu zapisovali cifru jedna. Symbol jí odpovídající tak vypadal jako 

elipsa . Stejným koncem stébla, jen kolmo postaveným, vznikl symbol kroužku , 

který reprezentoval desítku.1 Pozdější znaky byly vytvářeny opačným koncem stébla 

a připomínaly tak klíny, od kterých dostalo celé písmo svůj název. Rovně vyobrazený, 

                                                           
1 Kroužky a polokroužky pro označování číslovek ještě před Sumery možná používali také Kréťané (Kolman 
1968, s. 46). 
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malý klín  znázorňoval číslo jedna, šikmo nakloněným rydlem vznikal velký klín, tvar 

podobný rovnoramennému trojúhelníku, který znamenal cifru deset . Při nutnosti 

zaznamenat vyšší řády byly využívány stejné symboly, ovšem ve větším provedení. Velký 

znak pro 10 tedy znamenal 100, v šedesátkové soustavě 60. Stejný znak, pouze zdvojený 

a obrácený proti sobě  reprezentoval dvojnásobek, v šedesátkové soustavě tedy 120. 

Pakliže byl mezi ně vklíněn ještě malý znak pro desítku , znázorňoval tento složený 

symbol číslo 1 200, tj. došlo k vynásobení předchozího zápisu desítkou. Navíc byla 

používána i třetí, ještě větší velikost znaků. Znak  pro 10, jehož větší verze 

v šedesátkové soustavě znamenala 60, při dalším zvětšení vyjadřoval 3 600 (Ibid. s. 46). 

Dnes bychom tuto operaci nazvali umocněním. 

Mimo matematické texty používali Sumerové desítkovou soustavu, a proto se 

logicky i zápis čísel musel odlišovat. Pro 100 se používal znak , pro 1 000  

a pro 10 000 existoval znak . Až postupem času docházelo ke zjednodušování 

a sjednocování písma, čímž vymizely rozdíly mezi velkými a malými znaky, a nakonec tak 

zůstaly pouze základní dva,  a . Tím došlo k významnému posunu. Jelikož přestaly 

existovat různé symboly pro různé řády, vznikla poziční soustava, první v historii lidstva, 

která v dalším rozvoji naší kultury sehrála významnou roli (Kolman 1968, s. 46-47 

a  Konforovič 1989, s. 24). 

Nadále tak byla veškerá čísla zapisována pouze kombinací a opakováním 

základních znaků  a , u kterých bylo navíc užíváno vzájemného sčítání a odčítání. 

Například číslo 21 znázorňoval symbol , při jehož reprezentaci se tedy použilo právě 

sčítání. Pro zjevné odlišení od používání odčítání byl zapotřebí nějaký grafický prvek. Tím 

byl symbol , složený ze dvou malých klínů, avšak vnímán byl jako jeden celek. Četl 

se „lal“ a znamenal „bez“. Například číslo 19 se tak zapsalo jako  a uvedený zápis 

tedy doslovně uvádí „dvacet bez jedné“. Teprve později začali Babyloňané hromadit znaky 

do skupinek, stejně jako Egypťané. Oproti egyptskému strukturování po čtyřech 

Babyloňané zapisovali znaky často po třech. Zmíněné číslo 19 se tak zapsalo jako . 
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Směr písma byl nejprve shora dolů, později zleva doprava, od vyšších řádů k nižším 

(Kolman 1968, s. 47). 

Na první pohled je přechod k poziční soustavě významným historickým posunem. 

Ovšem zároveň setření rozdílů mezi malými a velkými znaky v kombinaci se zachováním 

šedesátkové soustavy přineslo jiné problémy. Čísla od jedné do padesáti devíti byla stále 

ještě zapisována kumulací velkých a malých klínů, např. číslo 59 vypadalo jako , 

nicméně číslo 60 se symbolem  nezapisovalo. Jak již bylo uvedeno, před používáním 

poziční soustavy se zapisovalo znakem  ve větším provedení (pro odlišení od čísla 10). 

V této nové formě zápisu se ale znázorňuje malým klínem , stejně jako jednička. Tím 

však došlo k tomu, že zápisy čísel např. 6 a 65 si byly velmi podobné. Aby k takové 

záměně nedocházelo, nechávala se mezi znaky jednotlivých řádů mezera. Číslo 65 potom 

vypadalo jako , zatímco sčítání 1 + 5 = 6 jako . Vzhledem k šedesátkovému 

vnímání se ale i násobky šedesáti zapisovaly multiplikativně pouze malými klíny. Na první 

pohled tak nebylo zjevné, zda zápis  čteme jako 2, nebo 120. Pokud navíc napíšeme tři 

malé klíny s mezerami mezi každými dvěma , první z nich představuje, stejně jako 

třetí velikost znaků u přechozího způsobu zápisu, druhou mocninu čísla šedesát. Takový 

zápis bychom dnes vnímali jako 60
2 + 60 + 1, tedy 3 661 (Ibid. s. 48). 

Tato nejasnost ve vzájemné podobnosti zápisů úzce souvisí s absencí vnímání 

a znázorňování nuly, tím pádem neexistovaly znaky pro chybějící řády, dnešními slovy, 

ve dvou a víceciferném čísle. Jelikož stejný symbol mohl reprezentovat více čísel, nelze 

tuto soustavu považovat za přísně poziční. Vícevýznamovost jednotlivých klínových 

zápisů je značná. Výše zmíněný zápis , který jsme interpretovali jako 

60
2
 + 60 + 1 = 3 661, tak můžeme vnímat jako číslo šedesátkrát větší, tedy 

60
3
 + 60

2
 + 60 = 219 660. Obecně tak tento zápis může představovat číslo 60

n
 ∙ 3 661, kde 

n je přirozené číslo. Nula však nemusela chybět jen na konci, ale i uprostřed. Potom 

bychom takový zápis mohli chápat například též jako 60
3
 + 60

2
 + 1 = 219 601. Časem 

došlo k dalšímu vývoji a pro reprezentaci prázdného řádu se po roce 1 500 př. n. l. začal 

vyskytovat znak složený ze dvou velkých klínů . Tímto znakem byl odbourán poslední 
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zmíněný typ významu jednoho zápisu, číslo 46 806 by se zapsalo jako . 

Nicméně na konci čísel se symbol  nepoužíval a soustava tak stále zůstávala 

nejednoznačná (Ibid. s. 48-49). 

K nepřehlednosti tohoto systému přispívá i fakt, že stejnými klíny jako přirozená 

čísla se zapisovaly i zlomky. Malý klín , který se používal pro zápis čísel 1 a 60, zároveň 

reprezentoval zlomek 
1

60
. Zápis  tedy mohl mít významy 2 ∙ 60 + 1 = 121, 

2 ∙ 60
2
 + 60 = 7 260, 2 ∙ 60

2
 + 1 = 7 201, ale také 2 ∙ 1 + 

1

60
 = 2

1

60
 nebo 

2 ∙ 60 + 1 ∙ 
1

60
 = 120

1

60
. Pouze pro tři zlomky existovaly speciální znaky, které je určovaly 

jednoznačně. Zlomek 
1

2
 se zapisoval symbolem , 

1

3
 jako  a 

2

3
 znakem  

(Ibid. s. 48). 

 Z výše uvedeného vyplývá, že jeden klínový zápis mohl teoreticky znamenat 

nekonečně mnoho čísel. Už jen samotný malý klín  můžeme vnímat jako čísla 1, 60, 

3 600, 216 000, ale také jako 
1

60
, 

1

3 600
, 

1

216 000
 atd. Skutečný význam daného symbolu byl 

vykládán u každé úlohy zvlášť, na základě jejího smyslu a kontextu. Šedesátinný způsob 

zápisu zlomků byl vedle jiných soustav matematiky používán až do středověku včetně 

a byl také předchůdcem počítání se zlomky desetinnými.2 Se šedesátkovou soustavou, 

bez ohledu na její polopoziční charakter, Sumerové pracovali velice schopně. K počítání 

se zlomky nepotřebovali žádná speciální pravidla, vykonávali stejné úkony jako s celými 

čísly, pouze bylo zapotřebí ve výsledku určit řády (Balada 1959, s. 63 a Kolman 1968, 

s. 48-49). 

1.2 Starověký Egypt 

Vzhledem k malému množství zachovaných zdrojů jsou, bohužel, naše znalosti 

o matematice ve starověkém Egyptě velmi omezené. Zpočátku byla matematika používána 

pouze po praktické stránce, nicméně už za XII. dynastie, přibližně v době 1994-1797 

př. n. l. vznikaly samostatné matematické texty. Tato skutečnost svědčí o tom, 

že matematika začala být vnímána jako samostatná disciplína zahrnující počítání 

s přirozenými čísly a zlomky, výpočty obsahů rovinných útvarů a objemů těles, velikostí 

                                                           
2 Balada: Z dějin elementární matematiky, str. 63 



15 
 

délek a úhlů, hledání neznámého množství apod. Jako zdroje informací nám slouží několik 

papyrů, především Rhindův a Moskevský, dále například Berlínský nebo Káhúnské papyry. 

 Rhindův papyrus je pojmenován podle skotského právníka, egyptologa a znalce 

starožitností Alexandera Henry Rhinda (1833-1863). Papyrus vznikl kolem roku 

1560 př. n. l., resp. v období XV. dynastie, v 33. roce vlády krále Apopiho. Sepsán byl 

písařem Ahmosem (proto je také někdy nazýván jako Ahmosův papyrus), který vycházel 

z materiálů z doby vlády Amenemheta III. (cca 1853-1809 př. n. l.). Papyrus byl objeven 

v 19. století v egyptském Luxoru (v řečtině známý jako Théby), kde ho roku 1858 koupil 

právě Alexander Rhind. V současnosti je uložen zejména v Britském muzeu v Londýně 

(odtud plyne jeho další pojmenování, Londýnský papyrus), několik zlomků pak 

v brooklynském muzeu. Papyrus je dlouhý přes 5 metrů a široký 33 centimetrů, 

po nalezení byl rozříznut na dvě části o rozměrech 319 x 33 cm a 206 x 33 cm. Obsahem 

bychom jej dnes označili za početnici nebo sbírku úloh, kterých čítá 87 včetně návodů 

a řešení (Bečvář 2003, s. 33 a Vymazalová 2006, s. 101). 

 Druhým významným dokumentem je Moskevský papyrus nebo také Goleniščevův. 

Alternativní pojmenování je odvozeno od ruského egyptologa Vladimíra Semjonoviče 

Goleniščeva (1856-1947), který jej získal roku 1893. Roku 1921 ho věnoval Puškinově 

muzeu krásných umění v Moskvě (Vymazalová 2006, s. 75). Oba papyry zřejmě sloužily 

jako příručky v písařských školách, které pro praxi připravovaly úředníky, stavitele nebo 

zeměměřiče, tedy hlavní vědecké kapacity své doby, a matematické znalosti byly velmi 

ceněné (Konforovič 1989, s. 13 a Vymazalová 2006, s. 69). Nakonec, v Rhindově papyru 

se přímo uvádí: „Pravidla pro proniknutí do věci, pro poznání všeho, co je, záhad, …, 

všeho skrytého“ (Vymazalová 2006, s. 102). 

1.3 Starověký Egypt – počítání se zlomky 

 Egyptské pyramidy v Gíze, pocházející z období Staré říše (cca 3600-2700 př. n. l.), 

jsou světoznámé především jako monumentální hrobky faraonů. Schopnost výstavby 

takového kolosu však svědčí i o tom, že matematické znalosti Egypťanů musely být 

na velmi vysoké úrovni. Kromě stavitelů pyramid byla schopnost práce s matematikou 

potřebná i pro stavby kanálů, přehrad, vodních nádrží, účetnictví faraonových statků atd. 

V egyptském stavebnictví nebyly zlomky potřeba. Stavělo se z celých bloků, jejichž 

základní rozměry byly dány celými „lokty“. Nicméně v zeměměřičství se zlomky 

využívaly (Kolman 1968., s. 33-35 a Vymazalová 2006, s. 11). 
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 Zlomky ve starém Egyptě vznikaly z potřeby měření a dělení plochy na části, tedy 

na části nějaké jednotky. Právě ze zmíněné zeměměřičské potřeby se nejprve pracovalo 

s dělením konkrétní jednotky; jednotky „setata“, která reprezentovala plochu. Taková 

plocha byla zprvu dělena pouze na části, v jejichž jmenovateli se vyskytovala mocnina 

dvou. Setkáváme se tak s pojmy 
1

2
 setata, 

1

4
 setata, 

1

8
 setata, 

1

16
 setata atd. Z toho můžeme 

usuzovat, že dělení plochy bylo patrně inspirováno procesem aritmetické operace dělení, 

která byla odvozena od procesu násobení. Obě tyto operace byly totiž založeny na principu 

zdvojnásobování a sčítání (Bečvář 2003, s. 43 a Kolman 1968, s. 36). 

Sčítání a odčítání díky znalosti desítkové soustavy ovládali tak jako my dnes 

písemnou formou. Násobení Egypťané prováděli tak, že jeden z činitelů postupně 

zdvojnásobovali, mezivýsledky zapisovali pod sebe do jednoho sloupce, zatímco 

do druhého mocniny dvou (počínaje 20) a posléze sečetli odpovídající si cifry (Bečvář 

2003, s. 41). Výpočet příkladu 25 ∙ 18 = 450 tedy vypadal dle znázornění na obrázku 1. 

1 25 

\ 2 50 

4 100 

8 200 

\ 16 400 

18 450 

Obr. 1 Násobení 25 ∙ 18 

Z tabulky je vidět, že v levém sloupci byla zdvojnásobena jednička, poté dvojka, 

čtyřka a nakonec osmička. V pravém sloupci byl na začátku jeden z činitelů 25, který byl 

také dále zdvojnásobován, tedy 50, 100, 200 a 400. Druhým činitelem bylo číslo 18, proto 

je třeba v levém sloupci sčítat jednotlivá čísla odspodu vzhůru, dokud jejich součet nebude 

roven hledanému číslu. Takové číslo, jehož přičtením by se hledané převýšilo, bylo 

vynecháno. Tuto podmínku splňují čísla 16 a 2. Těmto dvěma číslům odpovídají v pravém 

sloupci čísla 400 a 50, jejichž součet 450 je zároveň výsledkem hledaného součinu 25 ∙ 18.  

Pokud se jednalo o násobení, kde alespoň jedním z činitelů bylo větší číslo, 

v závislosti na obratnosti daného písaře bylo vedle zdvojnásobování použito i pětinásobení 

či desetinásobení (Ibid. s. 42). Ukažme si na příkladu 63 ∙ 25 = 1 575 na obrázku 2. 
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\ 1 63 

10 630 

\ 20 1 260 

2 126 

\ 4 252 

25 1 575 

Obr. 2 Násobení 63 ∙ 25 

Zajímavé je, že staří Egypťané v tomto algoritmu využívali vyjádření jednoho 

z činitelů ve dvojkové soustavě, přestože není dokázáno a nepředpokládáme, že si takovou 

znalost uvědomovali nebo že by ji byli schopni teoreticky zdůvodnit. Zároveň je z tabulek 

jako nástroje výpočtu zřejmé, že dobře chápali princip přímé úměrnosti, dokonce můžeme 

nalézt myšlenky pozdější trojčlenky (Ibid. s. 43). 

Dělení probíhalo obdobně, což bude opět nejlépe vidět na konkrétním výpočtu, 

např. 176 ÷ 16 = 11 bylo počítáno takto: 

\ 1 16 

\ 2 32 

4 64 

\ 8 128 

11 176 

Obr. 3 Dělení 176 ÷ 16 

Levý sloupec, podobně jako u násobení, obsahuje postupně dvojnásobky čísla 

jedna. Pravý sloupec vychází z hodnoty dělitele, která je rovněž zdvojnásobována. 

Analogicky k práci s levým sloupcem u násobení sčítáme čísla odspodu vzhůru 

s vynecháváním nevyhovujících. Jakmile lze z jednotlivých čísel v pravém sloupci 

poskládat v součtu hodnotu dělence, součet odpovídajících si čísel z levého sloupce je 

roven hodnotě podílu hledaného příkladu. V obecném případě, tedy dělení se zbytkem, 

bylo zapotřebí právě zlomků. Dělení beze zbytku potkáváme v pramenech jen zřídka 

(Ibid. s. 43). 

Vedle zlomků majících ve jmenovateli mocninu dvojky byly již ve Staré říši známy 

a používány zlomky 
1

3
, 

2

3
, 

3

4
, 

1

6
 a 

5

6
. Grafický zápis zlomků se odvozoval od zápisu 

přirozených čísel. Číselná hieroglyfická symbolika starých Egypťanů byla přímo spjata 
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s obrazy reálných, případně mýtických věcí, které znali ze svého každodenního života. 

Samotné hieroglyfické písmo vznikalo právě z obrázků. Znaky existovaly pro mocniny 

desítky v rozmezí 100 až 107 včetně. Jednička byla značena symbolem , který byl 

obrazem měřící hole. Znak pro desítku  představoval kraví pouta na nohy. Číslo sto 

bylo znázorněno měřickým provazem užívaným k měření polí a dělící se na 100 loktů . 

Symbolem květu lotosu  byl znázorněn tisíc, deset tisíc představoval ukazovák  a sto 

tisíc pulec . Jeden z osmi prabohů, bůh Hh, který nesl oblohu pod zemí, reprezentoval 

milion . Pro nejvyšší hodnotu deset milionů byl znak , který znázorňoval Slunce, 

obzor nebo prsten. Veškerá ostatní čísla byla v desítkové číselné soustavě vyjadřována 

opakováním znaků daného řádu a kladením vedle sebe. Stejně jako všechny hieroglyfické 

nápisy tak i čísla byla zapisována zprava doleva, od nejnižších řádů k nejvyšším. V rámci 

jednoho řádu se symboly slučovaly do skupinek čítajících maximálně čtyři znaky. 

Například číslo 15 377 by v podání starých Egypťanů je znázorněno na obrázku 4.  

 

Obr. 4 Hieroglyfický zápis čísla 15 377 

Z hieroglyfů se rychlopisnými zkratkami vyvinulo písmo hieratické, například znak 

pro trojku se z hieroglyfického  proměnil na hieratický  (Bečvář 2003, s. 39-40 

a Kolman 1968, s. 33-34). 

Kromě už zmíněných 
2

3
, 

3

4
 a 

5

6
 používali Egypťané pouze zlomky ve tvaru 

1

n
, n ∈ N, 

které byly nazývány jako tzv. „kmenné“ nebo „kmenové“ zlomky. Pravděpodobně již 

ve Staré říši (cca 2700-2181 př. n. l.), ale jistě v době Střední říše (cca 2055/2040-1650 

př. n. l.) se používaly pouze právě kmenné zlomky. Veškerá ostatní kladná racionální čísla 

včetně uvedených 
3

4
 a 

5

6
, která známe jako zlomky s čitatelem různým od jedné, byla 

v Egyptě zapisována výlučně jako součty navzájem různých kmenných zlomků, zlomku 
2

3
, 

jenž zůstal jedinou nepravidelností, a přirozeného čísla. Tato vyjádření byla psána bez 

dalšího znaménka, čímž vznikala symbolika, kterou bychom dnes nazvali jako smíšené 

číslo (Bečvář 2003, s. 43). 

Zlomky byly znázorňovány hieroglyfem „ra“ (překládáno jako „díl“) , pod nímž 

byl uveden číselný symbol vyjadřující jmenovatele. Například dnešní zlomek 
1

10
 tedy 
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vypadal jako . Zjednodušování při přechodu na hieratický zápis se dotklo i zlomků, 

místo symbolu „ra“  se začala psát jen tečka, pro 
1

10
 pak byl symbol . Některé 

zlomky, především „nekmenné“, měly nepravidelný způsob zápisu. Znak , který by dle 

předchozího klíče měl vyjadřovat 
1

1
, ve skutečnosti představoval 

1

3
. Podobně  neznačí 

1

2
, 

ale 
2

3
. To vede k nutnosti vyjádřit také 

1

2
 jiným způsobem, který se navíc všem ostatním 

zlomkům zcela vymykal. Nevyužíval totiž hieroglyf „ra“, jeho symbolem byl . Dalšími 

nepravidelně znázorněnými zlomky v době Staré říše byly 
3

4
  a 

5

6
  (Balada 1959, 

s. 63, Bečvář 2003, s. 43, Kolman 1968, s. 37 a Kowal 1985, s. 20). 

 Aritmetická pravidla pro počítání se zmíněnými smíšenými čísly byla obdobná jako 

u čísel přirozených. Kromě zdvojnásobování, případně užívání vyšších násobků, se 

při násobení a dělení využívalo také principu půlení (Bečvář 2003, s. 43). Nicméně 

praktický postup byl stále stejný, což je vidět na příkladech 9 ∙ 3
1

4
 = 29

1

4
 a 21 ÷ 4 = 5

1

4
 

na obrázku 5, resp. 6. Složitější, a zejména nejednoznačné, výpočty nastaly, když byl 

dělenec menší než dělitel. To ilustrují například výpočty 23 ÷ 40 = 
1

2

1

20

1

40
 na obrázku 7 

a 23 ÷ 40 = 
1

4

1

5

1

8
 na obrázku 8. Starověký Egypťan by si výsledek poslední příkladu 

interpretoval tak, že pokud 23 chlebů rozdělíme mezi 40 osob, pak každá osoba dostane 

jednu čtvrtinu, jednu pětinu a jednu osminu jednoho chleba, resp. jednu polovinu, jednu 

dvacetinu a jednu čtyřicetinu (Kowal 1985, s. 20). 

\ 1 9 

\ 2 18 

1

2
 4

1

2
 

\
1

4
 2

1

4
 

3
1

4
 29

1

4
 

Obr. 5 Násobení 9 ∙ 3
1

4
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\ 1 4 

2 8 

\ 4 16 

1

2
 2 

\
1

4
 1 

5
1

4
 21 

Obr. 6 Dělení 21 ÷ 4 

1 40 

\ 
1

2
 20 

1

4
 10 

1

8
 5 

\
1

20
 2 

\
1

40
 1 

1

2

1

20

1

40
 23 

Obr. 7 Dělení 23 ÷ 40 prvním způsobem 

1 40 

1

2
 20 

\
1

4
 10 

\
1

8
 5 

\
1

5
 8 

1

4

1

5

1

8
 23 

Obr. 8 Dělení 23 ÷ 40 druhý způsobem 
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 Smíšená čísla se neobjevovala pouze ve výsledcích, ale také v zadání. Takovým 

příkladem je třeba úloha R69 z Rhindova papyru, 80 ÷ 3
1

2
 = 22

2

3

1

7

1

21
 (obrázek 9). 

1 3
1

2
 

10 35 

\ 20 70 

\ 2 7 

\
2

3
 2

1

3
 

\
1

21
 

1

6
 

\
1

7
 

1

2
 

22
2

3

1

7

1

21
 80 

Obr. 9 Dělení 80 ÷ 3
1

2
 

 Při vyjadřování racionálních čísel výhradně pomocí přirozených čísel a kmenných 

zlomků (resp. zlomku 
2

3
) nutně vyvstávaly problémy, jak zápis co nejvíce zjednodušit. 

K tomu sloužily tzv. identity. Pojmem identita se rozumí vyjádření součtu několika 

kmenných zlomků a jeho nahrazení jiným kmenným zlomkem. Dvacet šest takových 

identit je popsáno v dokumentu známém jako Kožený svitek. Základní identity se písaři 

ve svých školách patrně museli naučit nazpaměť, složitější si postupně odvozovali 

a osvojovali vlastní praxí a zkušenostmi. Zároveň se objemem zvládnutých identit 

odlišovala výkonnost jednotlivých písařů; čím větší množství identit, tím lepší a schopnější 

počtář. 

 Mezi nejjednodušší identity patří trojice 
1

3
 + 

1

6
 = 

1

2
, 

1

2
 + 

1

6
 = 

2

3
 a 

1

2
 + 

1

3
 + 

1

6
 = 1, dále 

např. 
1

3
 + 

1

3
 = 

2

3
 nebo 

1

6
 + 

1

6
 + 

1

6
 = 

1

2
. Sami Egypťané si zřejmě nebyli vědomi, že mnohé 

identity navzájem souvisejí, protože hned jedenáct vztahů uvedených v Koženém svitku 

bychom mohli zapsat obecně 
1

3k
 + 

1

6k
 = 

1

2k
, dalších pět vztahů rovností 

1

2k
 + 

1

3k
 + 

1

6k
 = 

1

k
, 

která navíc vyplývá z předchozí uvedené. K obtížnějším identitám řadíme např. 

1

25
 + 

1

15
 + 

1

75
 + 

1

200
 = 

1

8
 nebo 

1

50
 + 

1

30
 + 

1

150
 + 

1

400
 = 

1

16
, která je zjevně polovinou předchozí 
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identity. Zajímavostí je, že svitek nebyl bezchybný, neboť součet 
1

28
 + 

1

49
 + 

1

196
 je vyjádřen 

nesprávně jako ekvivalentní s 
1

13
 (Bečvář 2003, s. 53-54). 

 Princip zdvojnásobování s sebou logicky přinášel situace, kdy byl kmenný zlomek 

násoben dvěma. Takový zlomek ve tvaru 
2

n
, kde n je přirozené číslo, bylo následně potřeba 

vyjádřit opět pomocí kmenných zlomků. V případě, že bylo číslo n sudé, písaři zvládli celý 

zlomek zkrátit dvěma, čímž byl problém vyřešen. Složitější varianta nastala, když bylo 

číslo n liché. Tehdy písař použil rozklad, jenž znal z tzv. „tabulky 
2

n
“. Tabulka, kterou 

známe díky jejímu popsání v Rhindově papyru, kde zaujímá podstatnou část kapitoly 

o zlomcích, a v jednom z Káhúnských papyrů, zachycovala zlomky 
2

n
 pro všechna lichá n 

od hodnoty 3 po 101. V rozkladech nejčastěji nacházíme součty dvou sčítanců, které 

bychom dnes vyjádřili vzorcem 
2

n
 = 

2

n + 1
 + 

2

n ∙ (n + 1)
 (Balada 1959, s. 63, Bečvář 2003, s. 54 

a Kolman 1968, s. 38). Například zlomek 
2

5
 je tedy vyjádřen součtem 

2

6
 + 

2

5 ∙ 6
 = 

2

6
 + 

2

30
 = 

1

3
 + 

1

15
. 

Podle tohoto pravidla lze vyjádřit také rozklad zlomku 
2

101
 = 

1

51
 + 

1

5 151
, nicméně 

v tabulce 
2

n
 nalezneme 

2

101
 = 

1

101
 + 

1

202
 + 

1

303
 + 

1

606
. Na tomto příkladu lze vidět, že rozklad 

zlomků 
2

n
 není jednoznačný. Naopak, takové zlomky lze na součet kmenných zlomků 

převést nekonečně mnoha způsoby (Bečvář 2003, s. 54 a Kolman 1968, s. 38). 

V odůvodnění, proč bylo v praxi používáno pouze jedné možnosti rozkladu, se prameny 

rozcházejí. Dle Bečváře (2003, s. 54) sloužila tabulka nejen jako učební pomůcka, dokud 

se písař nenaučil rozklady zpaměti, nýbrž také jako všeobecně uznávaná konvence. Díky 

jejímu dodržování bylo daleko snazší vzájemně porovnávat výsledky, což by při výpočtech 

s různými rozklady bylo nesrovnatelně komplikovanější. Avšak Kolman (1968, s. 38) 

uvádí, že důvod fixace na tabulkové rozklady je předmětem dohadů a dosud není 

definitivně vyřešen. 

V jednom z Káhúnských papyrů jsou rozklady sepsány do tvaru, který dnešní 

formu tabulky skutečně připomíná. Před prvním řádkem je uvedeno číslo 2, v dalších 

řádcích nalezneme rozklady jednotlivých zlomků 
2

n
 zapsané vždy nejprve číslem n, 

následovaným dvěma až třemi dvojicemi zlomků, respektive smíšených čísel. (Bečvář 
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2003, s. 54 a Vymazalová 2006, s. 89). Sečtením prvních čísel z těchto dvojic vyjde 

příslušný zlomek 
2

n
, výsledkem součtu druhých čísel z dvojic bude vždy číslo 2. V případě 

zlomku 
2

17
 daný řádek vypadá: 

17  
1

12
 1

1

3

1

12
  

1

51
 

1

3
  

1

68
 

1

4
 

 

Z takového zápisu lze tedy vyčíst, že 
2

17
 = 

1

12
 + 

1

51
 + 

1

68
 a že 2 = 1

1

3

1

12
 + 

1

3
 + 

1

4
. 
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2 Zlomky jako dnešní učební téma 

2.1 Zlomky v Rámcovém vzdělávacím programu 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je dokument, jenž 

mj. vymezuje vzdělávací obsah a očekávané výstupy, kterých by měli žáci v daném období 

dosáhnout. Dle RVP ZV z března 2017 jsou z hlediska zlomků očekávanými výstupy 

na prvním stupni ve druhém období: 

• žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

• žák porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

Po absolvování druhého stupně je očekávaným výstupem: 

• žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu část-celek (přirozeným 

číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

2.2 Teorie vyučování matematiky 

 V dnešní době existuje mnoho didaktických teorií, ze kterých se budeme zabývat 

myšlenkami Jiřího Mikulčáka a Milana Hejného. 

2.2.1 Teorie Jiřího Mikulčáka 

 Z hlediska matematického vzdělávání formuluje RNDr. Jiří Mikulčák, CSc. 

vzdělávací úkoly jako skupiny jednotlivých systémů (Mikulčák 1982). Jako první uvádí 

systém vědomostí, neboli osvojených poznatků a pracovních postupů matematiky, který 

obsahuje kupříkladu ovládnutí symboliky, definice pojmů nebo vztahy pojmů vyjádřené 

poučkami. Dalším je systém dovedností, jenž zahrnuje zběhlost ve výpočtech, konstrukcích 

a algoritmech. Až třetí v pořadí je oblast řešení problémů zabývající se předpoklady 

k řešení problémů, například znalostí přístupů a jejich systematičností, i řešením 

samotným. Systém schopností se zabývá mj. ovládnutím myšlenkových operací 

a prostorovou představivostí. Vůbec posledním systémem z hlediska vzdělávacích úkolů je 

systém motivů, zájmů a postojů, jehož prvním bodem je „motivace podněcující k činnosti, 

ke studiu matematiky a k učení vůbec, rozvíjení zájmu o porovnávání světa a matematiky“ 

(Mikulčák 1982, s. 62). Jak Mikulčák uvádí, vzhledem k postupnému nárůstu množství 

nových informací především v přírodních vědách, ke kterému došlo v průběhu 20. století, 

bylo nutné učivo redukovat a učit žáky pracovním postupům namísto faktům, stejně jako 

stanovit míru formalizace a symbolizace zápisu. Zároveň upozorňuje, že samotným 

ovládnutím požadovaných znalostí nedochází automaticky k naplnění úkolů 
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matematického vzdělávání, pokud nejsou spojeny se schopnostmi je použít k řešení 

problémů (Ibid. s. 64-67). V souvislosti s nárůstem učiva byla vyvolána také potřeba 

modernizace metod vyučování, přičemž hlavním cílem bylo zaktivizování přístupu žáků 

k matematice pomocí důrazu na potřeby praxe a matematizaci reálných situací. Vzhledem 

k časové náročnosti však byla metoda problémového učení vnímána jen jako prostředek 

k vytváření schopností aktivního využívání matematiky (Ibid. s. 83-84). Podle Mikulčáka 

je úkolem učitele organizovat poznávací aktivitu žáka tak, aby si osvojil hotový poznatek 

nebo ho objevil vlastní prací nebo upevnil vědomost či dovednost nebo je reprodukoval při 

kontrole a hodnocení výsledků (Ibid. s. 92). Didaktický systém učiva matematiky je tak 

spirálový, kdy jsou nové poznatky zaváděny názorně, pouze činností, manipulací a až 

ve vyšších ročnících je možné názorně zavedené poznatky shrnout do teorie a ukázat 

souvislosti (Ibid. s. 89). Sled vzdělávacích metod se v důsledku modernizace oproti výše 

uvedeným systémům změnil do následující podoby (Ibid. s. 96-97): 

1. Metody motivační – usměrňující zájem 

2. Metody osvojování a podání učiva 

3. Metody rozvíjení schopností 

4. Metody procvičování a opakování učiva 

5. Metody zjišťování výsledků, hodnocení a klasifikace 

6. Metody samoučení a mimoškolního vzdělávání 

2.2.2 Teorie Milana Hejného 

Práce prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. se zabývají mj. teorií generických modelů 

jako jedné z teorií mechanismu poznávacího procesu (Hejný 2004), a problematikou 

formalismu (Hejný 1990). 

2.2.2.1 Teorie generických modelů 

Teorie generických modelů je založena na postupném řetězci stádií a zdvihů, 

kterými se žák dostane od prvotního zájmu o danou problematiku až k vytvoření nové 

znalosti, která se postupně propojí s těmi dosavadními. 

Motivace. Základem poznávacího procesu je žákova motivace, jež vychází z rozporu mezi 

„nevím“ a „chci vědět“. Dětská vlastnost, kdy se na všechno ptá, protože chce všechno 

vědět a všemu rozumět, se s postupem věku vytrácí. Proto je prací učitele vytvářet taková 

prostředí a hledat takové problémy, které žáky bude motivovat k vhledu do problematiky 

a poznání. 



26 
 

Separované modely. Období separovaných nebo také izolovaných modelů zahrnuje 

časový úsek, kdy se dítě střetává s navzájem nesouvisejícími modely, respektive si jejich 

souvislost v této fázi ještě neuvědomuje. Proto je také důležité narážet na zdánlivě 

nesouvisející jevy, které ale dotváří celkový obraz. Jde o překvapivý model, zdánlivý model 

a ne-model. Překvapivým modelem je takový, který se tváří, že jím není. Například číslo 
57

19
 

se jeví jako zlomek, ale po zkrácení jde o přirozené číslo 3. Zdánlivým modelem je ten, 

který se jím tváří, ale není jím, například zlomek s nulou ve jmenovateli. Ne-modelem je 

jakýkoli jev doplňující množinu zkoumaného objektu. V rámci zlomků by tak ne-modelem 

mohla být všechna přirozená čísla. 

První abstrakční zdvih, zobecnění. Na této úrovni se začnou, ač dosud vnímány 

odděleně, shlukovat jednotlivé separované modely. Žák vnímá jejich souvislosti a podle 

nich je seskupuje. Tím dojde k hlubšímu a cennějšímu vhledu do problematiky. 

Generický model. Výsledkem abstrakčního zdvihu je univerzální, neboli generický model. 

Jedná se o jeden model zastupující všechny separované, které se během předchozího 

zobecňování seskupily. Generickým modelem může být vzorec, algoritmus, návod, 

zákonitost apod. 

Druhý abstrakční zdvih, abstraktní poznání. Dojde-li k odpoutání poznání 

od předchozích konkrétních příkladů, vzniká abstraktní poznání. Soubor separovaných 

a generických modelů je přestavěn do abstraktnější podoby, znalosti jsou odpoutány 

od závislosti na věcí a jsou provázeny symbolickým zápisem. 

Krystalizace. Závěrečným krokem teorie generických modelů a dlouhodobým procesem 

je krystalizace, kdy se nové poznání propojuje s dříve nabytými vědomostmi. 

2.2.2.2 Formalismus 

 Nejčastějším problémem během poznávacího procesu, jeho deformací, je podle 

Hejného (1990) zanedbání stádia motivace a separovaných modelů. Učiteli se může zdát, 

že opakováním týž podružností pouze ztrácí čas, když je možné žáky naučit přímo 

pravidla, ke kterým stejně směřuje. Žáci jsou schopni si tato pravidla rychle osvojit, 

nicméně se to stane pouze formálně, prostým memorováním. Problém je v tom, že podstata 

znalostí není ve vyšších pravidlech, které se jeví jako zvládnutá, ale právě v samotných 

základech, které žákům při tomto zanedbání zásadně schází. Největším nebezpečím 

formalismu je možnost na učivo aplikovat vzorce, poučky apod. Díky nim může být žák 
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do značné míry úspěšný, avšak pouze ve standardních situacích. Zda jsou jeho znalosti 

skutečně pouze formální lze poznat při řešení úloh, které jsou postaveny jiným způsobem, 

než je zvyklý, například typ „najdi chybu“. Formalismus je tak nejzávažnější chorobou 

matematických znalostí žáků. Reedukace probíhá dobudováváním chybějících stádií. Jako 

velký zdroj poučení označuje Hejný historii matematiky (Hejný 1990, s. 24-25). 

2.3 Přehled výzkumů v didaktice matematiky zaměřených na zlomky 

 Matematika jako taková je samotnými žáky vnímána sice jako jeden 

z nejvýznamnějších, ale také nejobtížnějších, nejméně oblíbených a nejméně úspěšných 

školních předmětů (Hrabal a Pavelková 2010, s. 32). Právě z hlediska úspěšnosti 

dle mnohých výzkumů (Rendl a Vondrová 2013, Vondrová a Žalská 2013, Tichá 

a Macháčková 2006 a další) mezi vůbec nejobtížnější části matematiky v českém školství 

patří zlomky. Obdobně je tomu v prostředí americkém, kde pochopení problematiky 

zlomků není vnímáno pouze jako vzdělávací problém, který brzdí další rozvoj 

v matematice, ale také jako nutnost pro úkony každodenního života, kdy se člověk střetává 

s výpočtem úroků z půjčky nebo dokonce porovnání rizik léčebných metod (Geary et al. 

2008, s. 40). Z hlediska samotné náročnosti tématu byli studenti v národním 

reprezentativním vzorku v oblasti „racionálních počtů a operací zahrnující zlomky 

a desetinná čísla“, jako v jedné z celkových patnácti oblastí matematiky, označeni jako 

nejhůře připravení, respektive horší byla pouze oblast „řešení slovních úloh“ (Hoffer, 

Venkataraman, Hedberg a Shagle 2007, cit. v Geary et al. 2008, s. 40). Podobných 

výsledků dosáhlo i šetření v České republice, kdy 23 z dotazovaných 34 učitelů druhého 

stupně označilo zlomky jako problematickou oblast aritmetiky (Rendl a Vondrová 2013). 

Překážkou se však nejeví být samotná elementární představa zlomků, nýbrž 

formalismus jeho zápisu. Ve výzkumu prostých vztahů část-celek byly čtyřletým dětem 

podávány neverbální úkoly na manipulaci s 
1

4
 kruhu (Mix et al. 1999, cit. v Geary et al. 

2008, s. 44). Výsledky ukázaly, že děti jsou schopny manipulovat se zlomky, jelikož 

například při schování 
3

4
 kruhu pod rohožku a následném odebrání 

1

4
 děti poznaly, 

že pod rohožkou zbyla 
1

2
 kruhu.3 Podobně na prvním stupni, konkrétně šesti žáky ve třetím 

ročníku, bylo zkoumáno vnímání různých obrazových intepretací zlomku 
3

4
 (Fialová 2008). 

                                                           
3 Jednalo se o zlomky menší než jedna. Se zlomky většími než jedna a smíšenými čísly byly schopny pracovat 
až děti od šesti let věku. 
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Jednalo se o tři modely. Prvním byl kruh s vyznačenými třemi čtvrtinami, druhým tři kruhy 

a v každém z nich vyznačena jedna čtvrtina, třetím také tři kruhy, ale v jednom z nich 

vyznačena polovina, v druhém čtvrtina a ve třetím nic. První z modelů jako 
3

4
 vnímalo hned 

pět žáků, druhý a třetí už jen dva, respektive tři žáci. Tito zkoumaní žáci tak dokázali 

vnímat zlomek i jinak než pouze nejběžnější představou, tedy prvním modelem. Uvedený 

výzkum souvisí s definicí a interpretací zlomku. Jak uvádějí Geary et al. (2008), 

matematicky je zlomek definován jako bod na číselné ose založený na vztahu část-celek, 

přičemž jako celek slouží jednotkový segment (0; 1), nicméně psychologických 

interpretací existuje několik. Přestože vztahy mezi nimi jsou nejasné a psychologický 

význam by mohl být individuální, prováděné analýzy ze 70. a 80. let 20. století dospěly 

ke shodě na subkonceptech míra, podíl, poměr a operátor (Lamonová 2007, cit. v Rendl 

2015). Kromě zmíněných čtyř se postupně přidal ještě pátý význam, část-celek (Sophian 

2007, cit. v Geary et al. 2008). 

Mimo několika možností interpretace je pro porozumění zlomkům podstatná také 

pestrost modelů. Čeští učitelé uváděli řadu modelů (Rendl 2015, s. 189), přičemž se jedná 

převážně o dvourozměrné, výjimečně trojrozměrné, ovšem možnost znázornění na číselné 

ose uvedena nebyla. Fixace na konkrétní modely v určitých typech situací ale můžou vést 

k neschopnosti zvládnutí jinak snadné úlohy, což vyplývá z výzkumu, kdy dvacet dva 

učitelů z různých stupňů škol mělo zadané úlohy řešit podle svých představ, jak by je řešili 

žáci (Macháčková 2005, s. 87). Při úkolu změnit stavbu o deseti krychlích, z nichž čtyři 

byly žluté a šest červených, tak, aby jednu třetinu tvořily žluté krychle, převládaly modely 

koláče nebo čokolády. Jiné modely, proužky papíru, čtvercová síť, ale především 

prostorové modely, kterých se toto zadání přímo týkalo, nebyly vůbec použity. 

Při sledování videa, jak žáci řeší úlohu o rozdělení tří pizz mezi čtyři děti, byli učitelé 

překvapeni, jak konstruktivní byla vzájemná diskuze a jak se v jejím průběhu vyvíjelo 

uvažování žáků. Zadání poslední úlohy mluvilo o třech stejných papírových obdélnících 

jednou jako o polovině, podruhé o třetině a potřetí o čtvrtině. Zdánlivě snadná úloha, 

směřující na podstatu rozdílnosti celků, činila problémy jak žákům, tak učitelům, kteří 

v kombinaci s nedostatkem času řešení neobjevili. 
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2.4 Analýza tématu zlomků v učebnicích 

 K analýze oblasti zlomků a početních operací s nimi v českých učebnicích jsem se 

zaměřil na tyto čtyři učebnice4: 

• ODVÁRKO, O. a J. KADLEČEK. Matematika pro 7, ročník základní školy, 1. díl. 

3. přepracované vyd. Praha: Prometheus, 2011. 

• BINTEROVÁ, H., E. FUCHS a P. TLUSTÝ. Matematika 7 Aritmetika, učebnice 

pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 

• ŠAROUNOVÁ, A., J. MAREŠ, J. RŮŽIČKOVÁ a V. VÄTEROVÁ. Matematika 

7, 1. díl. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2016. 

o ŠAROUNOVÁ, A., J. MAREŠ, J. RŮŽIČKOVÁ a V. VÄTEROVÁ. 

Matematika 6, 1. díl. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2015. 

• HERMAN, J., V. CHRÁPAVÁ, E. JANČOVIČOVÁ a J. ŠIMSA. Matematika pro 

nižší ročníky víceletých gymnázií, Racionální čísla. Procenta. 2. vyd. Praha: 

Prometheus, 2014. 

Učebnici Hejného5 jsem mezi analyzované záměrně nezařadil. Cílem této práce je 

ukázat historii matematiky jako vhodný aparát při vyučování zlomků. Proto také jedním 

z kritérií, kterými byly jednotlivé učebnice analyzovány, byla míra pozornosti věnovaná 

kmenovým zlomkům. Hejného učebnice historii, zejména egyptské dělení chlebů, hojně 

využívá, proto je v tomto případě vyzdvihování historie matematiky bezpředmětné. 

Učebnice byly celkově analyzované a následně navzájem porovnané na základě těchto 

kritérií: 

• Kolik a jakých různých modelů zlomků učebnice používají? Dochází 

k vzájemnému propojování? 

• V jakých rolích zlomky vystupují? Dochází k vzájemnému propojování těchto rolí? 

• Jaký prostor k dalším podotázkám otevírají zadané úlohy a jak je využíván? 

• Jaké je míra vlastního objevování nových poznatků a v jaké míře se vyskytují 

formální poznatky? 

                                                           
4 Z učebnice ŠAROUNOVÁ, A., J. MAREŠ, J. RŮŽIČKOVÁ a V. VÄTEROVÁ. Matematika 6, 1. díl. 2. vyd. Praha: 
Prometheus, 2015 je uvažována pouze kapitola 3 Desetinná čísla, oddíl 3.1 Zlomek a desetinné číslo, kde je 
zlomek zaveden. 
5 HEJNÝ, M. Matematika A, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: H-mat, 2015. 
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• Jsou slovní úlohy se všedním kontextem skutečně ze současného běžného života? 

• Odpovídají náročnosti úloh jejich umístění v rámci celého tématu? 

• Jak velká pozornost je věnována kmenovým zlomkům? Pokud jsou v úvodu, kdy se 

přechází na práci s nekmenovými zlomky? 

Pro snazší vyjadřování a orientaci jsem vizuálně podobné modely zlomků sjednotil pod 

vždy pod jeden název bez ohledu detaily každého jednoho modelu. Základními modely 

jsou: 

• bonboniéra – veškeré modely typu , tedy bonboniéra, mince apod. 

• čokoláda – veškeré modely typu  

• koláč – veškeré modely typu , tedy koláč, pizza, prostý kruhový model apod. 

• pásek – veškeré modely typu  

• tyč – veškeré modely typu  

2.4.1 ODVÁRKO, O. a J. KADLEČEK. Matematika pro 7. ročník základní školy, 1. 

díl. 3. přepracované vyd. Praha: Prometheus, 2011. 

 Zlomky jsou hned prvním tématem učebnice pro 7. ročník základní školy autorské 

dvojice Odvárko – Kadleček. Podle této publikace se žáci s prací se zlomky setkávají 

v pořadí: 1. Celek a jeho část, 2. Čitatel a jmenovatel zlomku, 3. Zlomky větší než jedna, 

4. Rozšiřování zlomků, 5. Krácení zlomků, 6. Porovnávání zlomků a 7. Zlomky, desetinná 

čísla a smíšená čísla. Následující téma Počítáme se zlomky je členěno takto: 1. Sčítání 

zlomků, 2. Odčítání zlomků, 3. Násobení zlomků a 4. Dělení zlomků. 

Celé téma zlomků začíná třemi úlohami, které se snaží o použití zlomků v nějaké 

reálné situaci, jako např.: „Dort byl rozdělen na dvanáct stejných dílů. Vyčti z obrázku, 

kolik dílů ještě zůstalo, když byla snědena polovina dortu, tři děti si vezmou každý ještě 

jeden kousek, po čemž zbyde už jen čtvrtina dortu.“6 V úloze tohoto typu je zřejmá snaha 

o popsání motivu, který žáci znají z každodenního života, nicméně působí příliš 

vykonstruovaně. Přitom s opravdu přirozeným používáním zlomků se děti setkávají už 

od malička. Často slýchávají, jestli je při nákupu třeba pořídit celý chleba, nebo jen jeho 

půlku, čtvrtku, v restauraci zase, že si rodiče dají „dvojku“ vína. Vědí, že vyučovací hodina 

                                                           
6 Odvárko a Kadleček 2011, s. 5 
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trvá čtyřicet pět minut, neboli tři čtvrtě hodiny, stejně jako že sraz ve čtvrt na pět 

odpoledne je ekvivalentní s vyjádřením, že se sejdeme v 16:15. Přes veškerou digitalizaci 

se i v dnešní době jistě běžně setkávají s ručičkovými hodinami, kterým se brzo naučí 

rozumět. Podvědomě tak vnímají, že se kruh dá rozdělit na dvanáct stejných dílů, ale stejně 

tak na čtyři nebo na dva. Sportovní fanoušci už od dětství registrují, že fotbal se hraje 

na dvě části zvané poločasy, tzv. „půle“, hokej na tři části zvané třetiny a třeba basketbal 

na čtyři části nazývané čtvrtiny. Nakonec právě v basketbalu je po konci druhé čtvrtiny 

velmi běžně používána formulace, že skončil první poločas daného utkání. Přirozená 

dětská zvědavost vyvolá otázku, jak je možné, že skončil první poločas, když skončila 

druhá čtvrtina. Dá se tedy najít opravdu mnoho ukázek z praxe, protože aby si děti 

při jezení dortu počítaly, kolik kdo snědl a kolik zbývá, moc reálné není. Zároveň je však 

koláč jako model pro zlomky velmi vhodný. Jiná úloha z úvodní trojice je pojata odlišně, 

obsahuje několik doplňujících otázek: „Na obrázku vidíš sadu osmi stejných dřevěných 

kostek. Jakou částí sady je jedna kostka? Jakou část sady tvoří kostky uvnitř části 

ohraničené červenou čarou? Kolik kostek tvoří polovinu sady? Z kolika kostek se skládají 

tři čtvrtiny sady?“7 Popis obrázku naznačuje, že je využit model bonboniéry, zmíněná 

červená čára ohraničuje tři kostky. Hned od úvodu jsou se tak žáci střetávají se dvěma 

modely zlomků, koláčem a právě bonboniérou. 

Jedno z dalších zadání nepřímo navádí žáky na objevení principu násobení zlomku: 

„Maminka po obědě nalila každému z pěti členů rodiny do sklenky džus. Rozdělila jeden 

litr na pět stejných dílů. Jak velká část litru je v každé sklence?“8 Při zpětné zkoušce 

předmětného výpočtu dojde právě na násobení zlomků. Ani po úvodních úlohách, které 

mají být motivační, není shrnuto, co všechno zlomek představuje a v jakých významech se 

používá. Až na konci první kapitoly je uveden pouze rámeček obsahující: „Jedna třetina, 

pět osmin, tři desetiny, …. To všechno jsou zlomky.“9 Zcela schází obeznámení, že je 

zlomek značením nejen pro míru, potažmo vyjádření vztahu část-celek, ale že funguje také 

jako operátor, podíl nebo poměr. Zmínku o tom nenalezneme nejen v úvodu tématu, ale ani 

v něm celém. Jediné uvedené vysvětlení, co je to zlomek, zní: „Zlomek je způsob zápisu 

čísla.“10 Taková formulace je zbytečně sterilní. Zlomek skutečně je jedním ze způsobů 

zápisu racionálního čísla, nicméně technická definice není pro pochopení podstaty zlomku 

                                                           
7 Ibid. s. 5 
8 Ibid. s. 6 
9 Ibid. s. 7 
10 Ibid. s. 12 
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stěžejní. Za důležitější považuji, aby žák nejprve ovládl reálný význam daného pojmu. 

Správně pojmenovat a definovat takto nabyté znalosti stačí až po jejich ukotvení. 

Hned úvodní cvičení učebnice na vyjadřování barevné části čtverce ve čtvercové 

síti vůči jeho celku skýtá větší potenciál, než který je zde využit. Veškeré znalosti ohledně 

zlomků a jejich aplikace jsou v této učebnici vykládány navzájem příliš odtrženě: „Zapiš, 

jaká část čtverce je na následujících pěti obrázcích vybarvena a jaká nevybarvena.“11 Všem 

pěti obrázkům je základem čtverec „čtyři krát čtyři“, v nichž je postupně vybarveno čtyři, 

deset, sedm, devět a šestnáct čtverečků. Právě taková úloha postavená na vyjadřování částí 

jednotlivých čtverců, které jsou všechny navíc stejně velké, by mohla plynule přejít 

ve vzájemné porovnávání těchto částí. To se zde nestane a k porovnání dochází 

až mnohem později, jak již bylo zmíněno. 

Stejně tak není v seznamovací kapitole nijak uvedená reprezentace zlomků 

na číselné ose, přičemž hned druhá úloha by se k tomu opět dala snadno využít. Žáci si 

mají desetidílný pásek třikrát překreslit do vlastního sešitu a na těchto páskách následně 

postupně vyznačit tři desetiny, jednu pětinu a tři pětiny. Porovnání takto vybarvených 

pásků i graficky přirozeně vede k vyjádření na číselné ose, využito toho ale není. Namísto 

toho přichází čistě formální kapitola s názvem Čitatel a jmenovatel zlomku ohledně zápisu 

a četby zlomků, která hned zkraje látky stanoví mnoho nových pravidel do tématu (co je to 

zlomková čára, jmenovatel, čitatel nebo jakými způsoby je zlomek možno číst), které 

významově ještě nemůže být zcela uchyceno. K tomu jsou přidány poučky, které jsou 

příliš brzy a příliš formálně zobecňovány, ohledně nuly v čitateli nebo jmenovateli 

a o zlomcích vyjadřujících jedničku. 

Třetí kapitola o zlomcích větších než jedna by vůbec nemusela být takto vyčleněna, 

aby nebudila dojem, že se jedná o nějaké „jiné“ zlomky. V její druhé části je najednou 

použito znázorňování zlomků na číselné ose a to jak menších, tak větších než jedna. 

V případě, že by číselná osa byla využívána již dříve, nebylo by nyní nutné tuto kapitolu 

takto osamostatňovat a zbytečně zdůrazňovat, že se jedná o něco jiného, přestože veškeré 

principy zůstávají stejné. Z této kapitoly, a v důsledku celého tématu o zlomcích, lze vidět 

už zmíněné, že zlomky jsou zde prezentovány pouze v omezených rolích, ačkoli mají 

mnoho jiných interpretací (například poměr nebo podíl), kterých však není využito. 

Rozšiřování a krácení zlomků je pěkně vysvětleno na koláčových modelech. 

                                                           
11 Ibid. s. 5 
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Teprve nyní autoři přicházejí se vzájemným porovnáváním zlomků, což je jednou 

z elementárních znalostí v rámci tohoto tématu. Pracovalo-li by se s touto aktivitou hned 

od začátku, z vynášení zlomků na číselnou osu by navíc mohla být odvozena i výše 

zmíněná ekvivalence, jelikož by žákům vycházela různá vyjádření pro tentýž bod na ose. 

Samotné porovnávání je zavedeno na úloze o dělení čokolády a následně zformulováno 

za pomoci číselné osy poučkou: „Ze dvou zlomků se stejnými jmenovateli je větší ten, 

která má většího čitatele.“12 Druhá poučka hovoří o nutnosti převádění na společného 

jmenovatele při porovnávání zlomků s jmenovateli různými. 

Poslední kapitola se vedle zlomků zaobírá také desetinnými a smíšenými čísly. 

Jednotlivé úlohy mají za účel procvičování převádění desetinných čísel na desetinné 

zlomky a naopak, přičemž v několika případech využívají jako oporu číselnou osu. Zcela 

chybí zmínka o periodických zlomcích a periodě jako takové. Druhá část kapitoly se 

věnuje smíšeným číslům, což je uvedeno řešenou úlohou: „Hloubalovi nasbírali tři a půl 

litru borůvek. Uloží je na zimu do mrazáku ve čtvrtlitrových plastikových nádobkách. 

Čenda počítá, kolik nádobek musí připravit. Kontroluj ho: 

3 litry……………
12

4
 litru 

1

2
 litru…..…………

2

4
 litru 

Celkem…….……
14

4
 litru 

Musím připravit 14 nádobek.“13 Úloha je sice velmi názorná a s vhodným reálným 

příběhem, nicméně její matematický význam nemotivuje k práci se smíšenými čísly, jako 

spíše k dělení zlomků, jelikož je v ní skryt výpočet 3
1

2
 ÷ 

1

4
 = 14. Co to smíšená čísla jsou 

a jak se zapisují je tak zřejmé až z následujícího rámečku. 

Téma Počítáme se zlomky, zahrnující jejich sčítání, odčítání, násobení a dělení, 

téměř postrádá jakýkoli konstruktivistický přístup. Žáci jsou od prvních chvil tlačeni do 

pravidel, jak postupovat. Pro člověka, který problematice rozumí, jsou taková pravidla 

a zásady přínosné, protože ví, jak s nimi pracovat, ale v prvopočátcích je pravidel najednou 

příliš mnoho a příliš podobných, ale rozdílných zároveň, protože poučky pro sčítání – 

„sčítáme tak, že sečteme čitatele a jmenovatele opíšeme“ – a pro násobení – „násobíme 

tak, že vynásobíme čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem“ – musí napoprvé znít 

velmi kostnatě a k opravdovému pochopení nepovedou. Naopak, často se pomíchají a žáci 

                                                           
12 Ibid. s. 19 
13 Ibid. s. 26 
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poté například sčítají jmenovatele. Stejně tak následující rady: „Není součet zlomků 

v základním tvaru? Tak ho ZKRAŤ!...Převádíš zlomky na společného jmenovatele? Můžeš 

vzít jakýkoliv společný násobek jmenovatelů. My však doporučujeme NEJMENŠÍ 

společný násobek.“14 Opodstatnění těchto doporučení uvedeno není. Další z nich – „Začni 

s výpočty v závorkách!“15 – je navíc na této úrovni zcela zbytečné. 

Při sčítání, později i odčítání, je v první, motivační úloze postup veden na dělení 

čtverců: „Načrtni si tři stejné čtverce a každý z nich rozděl na 9 stejných dílů. V prvním 

čtverci vybarvi jeho 
4

9
, ve druhém 

1

9
 a ve třetím 

4

9
 + 

1

9
, resp. 

4

9
 - 

1

9
. Kolik devítin je vybarveno 

ve třetím čtverci?“16 Takové zadání, přestože postrádá jakýkoli příběh, například ohledně 

dílků čokolády, je pro aditivní operace samozřejmě vhodné, ale zmatečně působí, že není 

doprovázeno žádným obrázkem. Poučka uvedená vzápětí je pak ilustrována dělením kruhu. 

Tento způsob navádí uvažování žáků přímo do algoritmů a vzorců, aniž by byli nuceni 

a vedeni k rozvíjení pochopení sčítání jako takového. Opět je možné si vzít opravdové 

životní situace, jako že dvě poloviny chleba na pultu potravin tvořily před rozkrojením 

jeden. Z předchozích hodin už žáci vědí, že zlomek ve tvaru 
n

n
, n ∈ N vyjadřuje jedničku. 

Nyní si uvědomili, že 
1

2
 chleba a 

1

2
 chleba jsou dohromady 1 celý chléb. Neměl by tedy být 

problém odvodit vztah 
1

2
 + 

1

2
 = 

2

2
 = 1. Autoři brzy zveřejňují všeobecně platnou poučku, 

aniž by se snažili o další takové příklady, jako zmíněný s chlebem, které by plnily roli 

izolovaných modelů na cestě za objevením modelu univerzálního. Analogicky je třeba 

pracovat se sčítáním zlomků s různým jmenovatelem. K jeho zavedení slouží úloha 

s uvedeným postupem řešení následovaná rámečkem o obsahu: „SČÍTÁNÍ zlomků 

s různými jmenovateli 
5

6
 + 

2

9
 = 

15

18
 + 

4

18
 = 

15 + 4

18
 = 

19

18
. Zlomky s různými jmenovateli 

sčítáme tak, že je převedeme na společného jmenovatele. Takto upravené zlomky se 

stejnými jmenovateli sečteme“17. Odčítání je vysvětleno obdobně. Získat pravidlo 

o převádění na společného jmenovatele bez jeho reálného zdůvodnění povede opět pouze 

k formálnímu poznatku, se kterým žák nebude úspěšný vždy. 

Motivační, i když řešená úloha k násobení je nápaditější: „Čenda, Anička a Pepa 

budou házet na koš. Pepa rozhodl, že vzdálenost, ze které se bude házet, bude pět jeho 

                                                           
14 Ibid. s. 30 
15 Ibid. s. 35 
16 Ibid. s. 29 a 33 
17 Ibid. s. 30 
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kroků.“18 Dále se Čenda zajímá o délku v metrech, což Anička zjišťuje nákresem, zatímco 

Čenda výpočtem, jelikož oba vědí, že jeden Pepův krok je dlouhý 
3

4
 metru. Díky tomu je 

hned v úvodu vidět vazba mezi násobením na modelu číselné osy a samotným výpočtem, 

který je poté hned zobecněn, podobně jako u sčítání a odčítání. Zajímavou je následující 

úloha: „Vypočítej 
2

5
 ze 3.“ Jako základ zde totiž figuruje trojcelek, tři obdélníky, každý 

rozdělený na pět proužků. Postup řešení uvádí: „Vezmi 
2

5
 z 1. celku, 

2

5
 z 2. celku a 

2

5
 

z 3. celku. Kolik pětin je to dohromady?“19 Jedná se tak o způsob řešení, jenž se v učebnici 

příliš často nevyskytuje. Následuje série procvičovacích úloh, které jsou jak slovní, 

tak ryze aritmetické. Druhá část tématu o násobení zlomku zlomkem je koncipována 

stejně. Úvodní úloha vhodně hledá obsah obdélníku o stranách 
3

4
 dm a 

5

7
 dm. Druhý 

ze zlomků je složitě vyjádřitelný desetinným číslem, proto ho lze jako zlomek snadno 

obhájit, a podstata samotné úlohy vede na známý výpočet, který žáci již umí znázornit 

i graficky, stejně jako ve vzorovém řešení. Po dalším z řešených příkladů je uvedena 

poučka: „Počítáš součin zlomků? KRAŤ zlomky už před násobením.“20 Kromě zmíněného 

řešeného příkladu k tomuto pravidlu nevedou žádné jiné izolované modely. 

Dělení zlomků je zavedeno dvěma úlohami, z nichž obsahem první je půlení 

čokolády jak dělením dvěma, tak násobením jednou polovinou, druhá z úloh zase využívá 

číselné osy, navíc s nápaditým příběhem: „Mirek pomáhá otci kopat na zahradě 

odvodňovací příkop o délce 4
1

2
 metru.“ Otec řekl, že za hodinu vykopali 

3

4
 metru a že by ho 

zajímalo, jak dlouho jim bude trvat celý výkop. Mirek se nabídl, že to zjistí a při kreslení 

a počítání si rozdělil úsek dlouhý čtyři a půl metru na díly po třech čtvrtinách metru, jenž 

každý odpovídal jedné hodině. Tím nalezl hledanou odpověď šest hodin.21 V rámečku je 

uveden opět formální princip dělení za pomoci násobení převráceným zlomkem. Teprve 

nyní, při multiplikativních operacích, je zlomek použit také ve funkci operátoru. 

Shrnutí 

 Mezi hlavní problémy této učebnice patří vzájemně oddělený výklad jednotlivých 

témat. Modely, přičemž číselná ose je využívána až od třetí kapitoly a jen výjimečně, i role 

zlomků nejsou propojovány ani mezi sebou, ani jako příklad s následnou poučkou. Stejně 

                                                           
18 Ibid. s. 35 
19 Ibid. s. 36 
20 Ibid. s. 38 
21 Ibid. s. 40 
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tak není využíváno potenciálního prostoru, které některé úlohy nabízejí. V tématu Zlomky 

jsou žáci motivováni neřešenými slovními úlohami, nicméně v tématu Počítáme se zlomky 

jsou řešené. Právě druhé téma je navíc vystavěno zejména na formálním zavádění 

aritmetických operací hned po prvním příkladu a mnoha, opět formálních, 

zjednodušujících poučkách. 

2.4.2 BINTEROVÁ, H., E. FUCHS a P. TLUSTÝ. Matematika 7 Aritmetika, 

učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 

 Dle trojice autorů Binterová – Fuchs – Tlustý jsou zlomky vedeny jako druhé téma 

učebnice pro sedmý ročník základní školy, respektive odpovídající stupeň víceletých 

gymnázií. Obsah této pasáže je oproti ostatním zkoumaným publikacím stručnější a vypadá 

následovně: 1. Zlomek a množství, 2. Jak počítáme se zlomky?, 3. Můžeme porovnávat 

zlomky?, 4. Jak sčítáme a odčítáme zlomky? a 5. Jak násobíme a dělíme zlomky? 

Ještě než je otevřena první kapitola, úvod celého tématu o zlomcích je pojat 

úlohami ze života s nápaditou doprovodnou ilustrací. Hned první motivační příklad je 

velmi zajímavý: „Osm žáků základní školy v Novém Městě na Moravě – Jakub, Alena, 

Radim, Eva, Magda, Honza, Ester a Petr – se zúčastnilo sportovních soutěží. Trenérka jim 

po soutěži koupila šest pizz, ať se spravedlivě rozdělí. Alena navrhovala jiné dělení než 

Petr a ten se zase nemohl shodnout s Evou. Jak se o pizzu mohli rozdělit?“22 Taková úloha 

svým námětem a způsobem řešení nápadně připomíná egyptské dělení chlebů, protože 

rozkrájením pizz na kousky a jejich přerozdělením vznikají kmenové zlomky. Jiná úloha 

zní: „Katka prodávala na trhu kraslice. V šest hodin ráno jich měla v košíku 36. První 

zákaznice jich koupila polovinu, druhá 
1

3
 toho, co zůstalo, a třetí si odnesla zbytek. 

Znázorněte graficky a zapište, kolik kraslic si koupila první, druhá a třetí zákaznice.“23 

Oproti předchozí úloze vystupuje zlomek v této v jiné roli. Zatímco při dělení pizzy nebo 

čokolády se jedná o význam část-celek, zde jsou jedna polovina a jedna třetina použity 

jako operátory. Navíc se hned vyskytuje situace, kdy se první zlomek v zadání vztahuje 

k jinému celku než druhý. Jedná se tak o úlohu, jejíž obměny nalezneme v učebnicích 

velmi často a v různých tématech, například v procentech, kdy je třeba určit slevu z již 

zlevněného zboží. Takové úlohy jsou pro žáky často velmi problematické, proto i tuto 

úlohu, kdy se oba zlomky vztahují k jiným základům, vnímám jako obtížnou. 

                                                           
22 Binterová, Fuchs a Tlustý 2008, s. 34 
23 Ibid. s. 34 
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První kapitola nese název Zlomek a jeho množství a autoři se v ní snaží žákům 

ukázat především co nejširší záběr použití zlomků v běžných životních situacích, například 

pomocí kontroly, zda je dodržen čtyřčtvrteční takt v uvedeném úryvky písně. Pomůckou je 

obrázek s délkami not od celé po čtyřiašedesátinovou, ovšem s komentářem, že je žáci 

určitě znají. I přesto tato úloha může působit problémy. Jednak není zřejmé, odkud autoři 

berou onu jistotu, že jsou délky not jistě známé, ale především ani v pomocném obrázku 

není vysvětleno, jaký rytmický význam má tečka za notou, tedy že ji prodlužuje o polovinu 

její délky. Avšak z hlediska mezipředmětového významu je tato úloha přínosná. O tuto 

provázanost se učebnice snaží v celém svém obsahu. V poznámkách uvedených po krajích 

stránek jsou sice často až příliš složité, ale většinou velmi zajímavé poznámky z hlediska 

jazykového, zvyklostního či historického, například: 

• Maminka říká Simoně: „Kup osminku másla.“ Víš, kolik másla má Simona 

přinést?24 

Výraz „osminka másla“ se dnes již nepoužívá v takové míře, jako dříve, nicméně od starší 

generace bychom ho mohli zaslechnout, jelikož býval v hovoru běžný. 

Stejně jako noty je i strom rozebírán z matematického pohledu, tedy jako fraktál. 

„Teď si ukážeme, že i na obyčejný strom se můžeme dívat jako na matematickou strukturu. 

Nakreslete si svislou úsečku délky 9 cm. V jejím horním bodě narýsujte dvě úsečky o délce 

3 cm tak, aby první svírala s původní úsečkou úhel 150° a druhá úhel o 60° větší. 

V horních bodech těchto úseček podle obrázku nakreslete další dvě úsečky třetinové délky 

a potom ještě nejméně další dvě větvení stromu.“25 Tato úloha se snaží ukázat existenci 

zlomků v samotné přírodě, ale pro žáky sedmého ročníku je příliš složitá. Už jen termín 

matematická struktura je pojem, se kterým se v tomto věku v rámci výuky nejspíš 

nesetkali, následný postup je také velmi náročný. To samé platí o fraktálním způsobu 

vytváření sněhové vločky z druhé poloviny téhož příkladu 

Naopak následující cvičení jsou žákům již daleko bližší. V jednom z nich mají 

za úkol nakreslit obrázky vyjadřující 
1

2
 hodiny, 

1

4
 minuty, 

3

4
 hodiny, 

1

3
 hodiny, 15 minut, 

0,25 minut, 
1

2
 litru, 0,5 litru, úhel 90°, 

1

60
 ze 180°, 

1

4
 ze 180° a úhel 30°, přičemž jako vzor 

slouží obrázky krejčovského metru, odměrného válce, úhloměru a hodin. Tento příklad 

                                                           
24 Ibid. s. 37 
25 Ibid. s. 36 
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velmi dobře slouží jako praktické vyjádření velikosti zlomků v různém kontextu, díky 

počítání objemu, času a velikosti úhlů navíc využívá hned tři různé početní soustavy. 

Z výsledných obrázků bude také zřejmá ekvivalence zápisů 
1

4
 m a 0,25 m nebo 

1

2
 l a 0,5 l. 

U šedesátkové soustavy, tedy hodin, tohoto využito není. Jiné zadání – „V obrázku určete, 

jaká část mozaiky je vybarvena tmavě modře, světle modře, zeleně, červeně a oranžově.“26 

– vyžaduje pouze vyčíslit velikosti ploch každé z barev na daném obrázku, ale navazující 

úlohy v ní chybí. V dalších úlohách zlomky vystupují v klasické roli operátorů, některé 

jsou ale na úvod poměrně obtížné. Bez návodného obrázku mají žáci sami znázornit: 

„Honza snědl 
5

8
 tabulky čokolády.“27 Vzápětí přichází úkol: „Kolik skleniček o objemu 

0,2 l se naplní z litrové láhve limonády? Jak velkou část jednoho litru tvoří objem jedné, 

dvou a tří skleniček?“28 Opět se jedná o úlohu, která se vztahuje k vyšší znalosti, dělení 

zlomků, a na tomto místě je zbytečně náročná. Význam dalšího, šestého úkolu této kapitoly 

ve vztahu žákově pochopení zlomků mi není jasný, neboť se jedná o prosté dělení bez 

jakéhokoli dalšího napojení na zlomky, například na roli zlomku jako podílu. 

„Se zlomky se setkáváme často. Vyjadřují část nějakého množství nebo případy, 

kdy celky rozdělujeme na části. Už v 5. třídě jsme se je učili zapisovat stručným zápisem. 

Zlomek jedenáct dvacetin zapisujeme 
11

20
,“29 zní první zarámovaná poučka úvodní kapitoly 

nazvaná Co jsme objevili?. Hovoří o interpretacích zlomku, které byly v dané publikaci 

dosud použity, ovšem zamlčuje ty významy, které uvedeny nebyly, nebo nebyly 

pojmenovány, například že zlomek vyjadřuje poměr nebo podíl, stejně jako vztah dělenec-

dělitel ve výše uvedeném cvičení. Poučka dále uvádí, že 
4

4
, 

8

8
, 

60

60
 nebo 

100

100
 jsou jeden celek, 

respektive že 
5

5
 = 1, 

12

12
 = 1 a 

1

1
 = 1. To všechno je uvedeno jako fakt, bez jakéhokoli 

odvození nebo grafického znázornění. Zároveň jsou žáci upozorněni, že ve jmenovateli 

nula být nemůže, ale v čitateli ano, což opět naráží na absenci provázání s dělením 

a zlomkem jako podílem. Při znázorňování čísel na číselné ose v rámci deváté úlohy jsou 

kombinovány zlomky pravé, nepravé i smíšená čísla. Dosud v této učebnici zlomky 

vystupovaly pouze ve významu vztahu část-celek nebo operátoru, najednou je třeba je 

navzájem porovnávat jako míry.  

                                                           
26 Ibid. s. 37 
27 Ibid. s. 37 
28 Ibid. s. 37 
29 Ibid. s. 38 
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Úvodem druhé kapitoly Jak počítáme se zlomky? se žáci ve zkratce dozvědí, jak se 

zlomky pracovali lidé v Mezopotámii, starověkém Egyptě nebo starověkém Římě. První 

početní úkon se zlomky, ke kterému učebnice směřuje, je krácení a rozšiřování. 

V jednotlivých úlohách jsou pro to používány různé modely, ať už čokoláda, koláč, tyč 

nebo bonboniéra. Ve významu část-celek používá zlomky i další úloha, která se svým 

charakterem blíží vynášení zlomků na číselnou osu: „Přiřaďte zlomky, které udávají 

velikost části úsečky XY. Napište, čím se liší a v čem se shodují zlomky 
1

3
, 

2

6
, 

3

9
 a 

4

12
. Platí 

1

3
 = 

2

6
 a 

1

3
 = 

3

9
?“30 K úloze je připojen obrázek úsečky XY, rozdělené na 18 dílků, 

a 12 zlomků, které je třeba na ni znázornit, ovšem dále k propojení s číselnou osou 

nedojde. Shrnutí v rámečku Co jsme objevili? je postaveno na koláčovém modelu a říká: 

„Když se dort rozkrájí na více částí, tak stejný kus vyjádříme zlomkem, ve kterém je čitatel 

i jmenovatel větší.“31 Taková interpretace, stejně jako dosavadní příklady, však nepřipouští 

případy, kdy je čitatel i jmenovatel záporný a rozšiřujeme je kladným číslem, respektive 

jsou oba kladné a rozšiřujeme je záporným číslem, jelikož poté je výsledný čitatel 

i jmenovatel menší. Závěrem kapitoly je, bez jakýchkoli izolovaných modelů, žákům 

oznámeno, ať si zapamatují, že zlomek je naznačené dělení. Doloženo je to například jako 

12 ÷ 6 = 2; 
12

6
 = 

2

1
 = 2. Na druhou stranu jedna z následujících úloh, ještě před další 

poučkou, žáky navádí na rozeznání rozdílů desetinných rozvojů a desetinných zápisů 

různých zlomků: „Zapište jako desetinné číslo: 
5

8
, 

5

7
, 

2

6
, 

1

3
, 

3

4
, 

11

13
. Oba zápisy porovnejte 

a vyslovte závěry. Lze všechny zlomky upravit na desetinný zlomek, tj. na zlomek se 

jmenovatelem 10? Jaká desetinná čísla vznikla dělením? Pozorujte řadu číslic za desetinou 

čárkou. Čím se tyto řady liší?“32 Ve zmíněné poučce je pak už jen právě objevené 

pojmenováno jako perioda.  

Třetí kapitola nese název Můžeme porovnávat zlomky?. V první úloze mají žáci 

za úkol vyjádřit v minutách půl, čtvrt a tři čtvrtě hodiny, přičemž tyto tři údaje jsou 

doprovázeny obrázky klasických nástěnných hodin s ručičkami. Zavádějícím může být to, 

že nástěnné hodiny ukazují konkrétní čas, v tomto případě 11.30, 11.15 a 11.45, zatímco 

zadání úlohy chce pouze vyjádření v minutách, bez ohledu na to, jaký čas jednotlivé 

hodiny ukazují. Druhá úloha je zajímavá tím, že nepožaduje dané skupinky zlomků pouze 

                                                           
30 Ibid. s. 41 
31 Ibid. s. 41 
32 Ibid. s. 44 
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vzestupně seřadit, ale navíc ke každému takovému porovnání vymyslet a vytvořit názorný 

obrázek. Zmíněné skupinky jsou například 
1

5
, 

3

5
, 

4

5
 nebo 

7

9
, 

4

9
, 

2

9
. Doprovodných obrázků by 

bylo možno vytvořit i více, aby u žáků nevznikla nežádoucí dogmata, že se ku příkladu 

devítiny vždy znázorňují na modelu čokolády, byť v tomto případě čtvercové. Ta sice 

vhodná je, nicméně přirozeně není jedinou možností. Třetí úloha obsahuje dvojice zlomků, 

přičemž cílem je zlomky v jednotlivých párech vzájemně porovnat. Oproti předchozím 

cvičením zde již vystupují zlomky s většími čitateli i jmenovateli, například dvojice 

345

678
 a 

346

678
 nebo 

1 000

10 000
 a 

999

10 000
, případně s rozdílnými jmenovateli 

101

5
 a 

303

15
, respektive 

18

81
 a 

2

9
. 

Poté najednou dojde k přechodu k desetinným číslům s úkolem přečíst a zapsat čísla 0,5; 

0,75 nebo 0,22 zlomkem v základním tvaru. Na jejich srovnávání i přes téma této kapitoly 

nedochází. 

Zajímavá je dvojice úloh, jež pracuje s úsečkami rozdělenými na daný počet dílků 

(v prvním případě na dvanáct, v druhém na šest) a kde je cílem graficky znázornit 

porovnání jedné třetiny a jedné čtvrtiny, respektive jedné poloviny a jedné třetiny. Dále je 

třeba určit, jaká část každé z daných úseček představuje její nejmenší úsek a kolik 

takových částí je třeba k naplnění jedné třetiny a jedné čtvrtiny, respektive jedné třetiny 

a jedné poloviny. Dosud byly totiž zlomky využívány pouze ve smyslu čísla nebo 

operátoru, ale v tomto vystupují jako dílky dané úsečky. To je také rozdíl oproti zdánlivě 

obdobné práci v předchozí kapitole, kde se pouze hodnoty zlomků přiřazovaly k bodům 

úsečky. Devátá úloha vyžaduje dovednost rozšiřování zlomků, která byla také probírána 

v předchozí kapitole učebnice. Žáci mají rozšířit zlomky tak, aby měly stejné jmenovatele, 

a to jak případy, kdy stačí rozšířit pouze jeden z dvojice zlomků, například 
3

8
 a 

2

4
, tak ty, kde 

je nezbytné rozšířit oba dva, například ve dvojici 
7

10
 a 

2

3
. Po rozšíření už ale chybí vzájemné 

porovnání. Rámeček Co jsme objevili? se vrací k rozšiřování zlomků, ovšem najednou je 

použit termín „nejmenší společný násobek“, který není odvozován nebo procvičován, 

ale ani vysvětlen. Rozdíl mezi společným násobkem a nejmenším společným násobkem je 

pouze otázkou v poznámce na kraji. 

Jak sčítáme a odčítáme zlomky? je název a téma čtvrté kapitoly, která je uvozena 

příkladem 
7

16
 + 

6

16
 = 

13

16
. Jeho zadání je velmi názorné, jelikož jeho správnost mají žáci 

zkontrolovat podle grafického vyjádření třemi identickými rovnostrannými trojúhelníky, 

které jsou rozdělené středními příčkami na šestnáct malých, navzájem stejných, 



41 
 

rovnostranných trojúhelníků, přičemž postupně odpovídají oběma sčítancům a součtu. 

Operace sčítání je tedy hned vyjádřena jak aritmeticky, tak graficky. Samotná první úloha 

zní: „Lakýrník Smutný spotřeboval na natření všech dveří v bytě manželů Douchových 

nejprve 2
1

4
 l bílého emailu a potom ještě 

1

2
 l bílého emailu. Jakou část pětilitrového balení 

celkem spotřeboval? Kolik to bylo litrů? Znázorněte obrázkem a své odpovědi zapište.“33 

Tato úloha vyžaduje několik úkonů z předchozí kapitoly najednou. Žáci si musejí poradit 

s vyjádřením smíšeného čísla jedním zlomkem o základu čtyři a ten dále sečíst se zlomkem 

o základu dva a ještě výsledek porovnat s číslem pět. Pro uchycení principu sčítání je 

vhodnější spíše jedna z dalších úloh, jež využívá stejného grafického principu, který již byl 

použit v úvodní motivaci, navíc i s operací odčítání, pouze je opřena o koláčový model. 

Následuje celá řada příkladů procvičujících sčítání a odčítání zlomků, ovšem tentokrát 

pomocí modelu čokolády. Dle Slovníčku je nutné zkrácení výsledného zlomku, pokud 

nebude v základním tvaru, avšak o této nutnosti v kapitole o krácení řeč nebyla. 

Motivační úloha k páté kapitole o násobení a dělení zní: „Vyučovací hodina trvá 

3

4
 hodiny. Pan učitel Šmarda se rozhodl, že v pondělí v 7. B zruší přestávku uprostřed 

dvouhodinovky matematiky. Jak dlouho bude trvat matematika v 7. B? Kolik je 2 ∙ 
3

4
 

hodiny?“34 Menším písmem je hned přidána rada, aby bylo násobení vyjádřeno jako 

sčítání, což připravuje žáky o možnost experimentování a vlastního objevení. Oproti 

zavádění aditivních operací jsou zde první úlohy ryze slovní. Využívají hned několik 

modelů, čokoládu, pizzu i bonboniéru. Dělení čokolády, druhá úloha kapitoly, obsahuje 

také otázku, zda z ní něco zůstalo. K tomu je třeba sčítání zlomků, opět tedy jedna 

z prvních úloh kapitoly vyžaduje více dovedností najednou. Součiny, výsledky jednoho 

z dalších cvičení, které jako činitele obsahuje také záporná čísla, je dle zadání třeba 

znázornit na číselné ose, což je konstruktivní požadavek, který autoři ovšem dosud příliš 

nevyžadovali. Osmá úloha téže kapitoly vtipně propojuje násobení zlomků se znalostmi 

z geometrie, jelikož hledá vzdálenost těžiště od vrcholů trojúhelníku KLM při zadaných 

délkách těžnic. Násobení zlomku zlomkem je vhodně postaveno na modelu bonboniéry, 

kdy u čtyřiceti dvou bonbonů o třech typech, které jsou na obrázku dle nich rozčleněny do 

tří řad po čtrnácti, mají žáci zakroužkovat 
3

4
 ze 

2

3
 bonbonů a určit, jakou částí je jeden 

bonbon. Následovat může diskuze o tom, jak jinak by se dalo dojít ke stejnému počtu 
                                                           
33 Ibid. s. 50 
34 Ibid. s. 54 
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zakroužkovaných bonbonů, tedy jak ze zlomků 
3

4
 a 

2

3
 vytvořit 

1

2
. V rámci shrnutí je formálně 

zdůrazněno, že je výhodné krátit dříve, než začneme násobit. Navíc je při rozboru 

ukázkového příkladu ze Slovníčku bez jakéhokoli komentáře použito krácení „křížem“ 

během násobení.35 

Motivační úloha na dělení zlomků má znovu složitý kontext: „Řidič jel z Ostravy 

do Prahy stálou rychlostí a trasu dlouhou 380 km urazil za 3
3

4
 hodiny. Lipník nad Bečvou 

je od Ostravy vzdálen 76 km. Je pravda, že tuto vzdálenost mohl ujet za 
3

4
 hodiny? Kolik je 

3
3

4
 ÷ 

3

4
? Nakreslete úsečku znázorňující 3

3

4
 a rozdělte ji po 

3

4
.“36 Přiložen je výsek mapy 

České republiky se znázorněním dané trasy. Přitom mnohem přirozenější je pro děti 

situace z první kapitoly, kdy je otázkou do kolika dvoudecilitrových skleniček je možno 

rozlít litrovou láhev limonády. Podle Co jsme objevili? je dělení zlomků podobné jako 

násobení, jen potřebujeme najít číslo, které vznikne „převrácením“ dělitele, tedy že při 

dělení násobíme „převráceným“ číslem. Slovníček dodává, že převrácený zlomek 

k danému zlomku je takový, který zamění jeho čitatele a jmenovatele. Jelikož tato poučka 

přichází hned po první úloze na dělení, žáci nemají šanci tento poznatek objevit sami 

a získávají ho rovnou formálně. K procvičení toho slouží jedna z posledních úloh této 

kapitoly, kdy je úkolem napsat převrácené zlomky například i k 
0

232
 nebo 5

2

7
. Téma zlomků 

je kromě aritmetických příkladů a shrnutí uzavřeno slovní úlohou takového typu, která má 

spíše zmíněný motivační charakter: „Kvašňákovi si chtějí z vlastních jablek vyrobit 600 l 

jablečného moštu. Každý den v roce si proto schovali plastovou láhev o objemu 1
1

2
 l, 

každou neděli dokonce takové láhve dvě. Stačí jim láhve, jestliže je plnili 1,5 l moštu?“37 

Shrnutí 

 Výrazným znakem této učebnice je snaha provázat matematiku s ostatními 

předměty a reálným životem pomocí rozsáhle zadaných slovních úloh. Tyto úlohy jsou 

ale ve většině případů překombinované nebo příliš obtížné. Také některé z dalších úloh 

jsou náročné a to tím, že vyžadují více úkonů najednou, přestože se může jednat o první 

úlohu dané kapitoly. Vhodná zadání jsou v samém úvodu tématu zlomků, jelikož dávají 

žákům šanci k vlastním objevům. V průběhu dalších kapitol se často objevují rámečky Co 

                                                           
35 Ibid. s. 57 
36 Ibid. s. 58 
37 Ibid. s. 59 
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jsme objevili?, Slovníček a Zapamatujeme si, ve kterých je mnoho vlastností pouze 

formálně předestřeno, například kdy je zlomek roven jedné. Nicméně v oblasti zavádění 

aritmetických operací těmto poučkám předchází vždy minimálně čtyři úlohy. Výhodou této 

učebnice je široká škála modelů zlomků, kdy je vedle běžného koláče, čokolády apod. 

příležitostně využito také hodin, odměrného válce nebo úhloměru. 

2.4.3 ŠAROUNOVÁ, A., J. MAREŠ, J. RŮŽIČKOVÁ a V. VÄTEROVÁ. 

Matematika 6, 1. díl. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2015. 

V učebnicích řady výše uvedené autorské čtveřice se zlomky objevují především 

v sedmém, ale jejich základy již v šestém ročníku. Konkrétně ve třetí kapitole, zaměřené 

na desetinná čísla, v první podkapitole s názvem Zlomek a desetinné číslo a řešenou 

motivační úlohou: „Lenčina babička vyndala z trouby chodský koláč a rozkrojila ho 

na osm stejných dílů. Lenka hned jeden díl snědla. Jakou část koláče Lenka snědla? Koláč 

byl rozdělen na 8 dílů, tedy osm osmin. Zapíšeme 
8

8
. Lenka snědla jeden díl z osmi, tedy 

jednu osminu. Zapíšeme 
1

8
. Zapsali jsme zlomek.“38 Zapojení zlomků při zavádění 

desetinných čísel je vhodné, navíc při použití koláčového modelu. Na druhou stranu 

zlomek jedna osmina může být v začátku pro děti neuchopitelný jak významově, tak 

matematickým zápisem. Přitom konkrétní zápis 
1

2
 mohou snadno znát například z palubní 

desky automobilů jako indikátor hladiny pohonné hmoty v nádrži a slovní vyjádření 

poloviny z mnoha dalších situací, jakými jsou nákup, sport a podobně. 

2.4.4 ŠAROUNOVÁ, A., J. MAREŠ, J. RŮŽIČKOVÁ a V. VÄTEROVÁ. Matematika 

7, 1. díl. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2016. 

V této publikaci jsou zlomky v pořadí pátým tématem a početní operace se zlomky 

sedmým, proto se k ní vrátíme později. Úvod páté části je pojat slovně s odkazem na šestý 

ročník, kdy se již žáci se zlomky setkali. Dále také motivuje popisem, že zlomky 

používáme v běžném životě každodenně: „Užíváme samotné slovo zlomek. Stalo se to 

ve zlomku sekundy. Tento úsek je pouze zlomek celé cesty. Při nákupech žádáme 

množství zboží, čtvrtku chleba, osminku másla, půl litru mléka, kilo a půl jablek, třetinku 

limonády.“ Zejména zmínka o použití zlomku při nákupech je velmi přirozená. Úvodní 

cvičení procvičují dosavadní znalosti, například přepis z číselného vyjádření zlomku 

na slovní a naopak, názvosloví zlomku, vyjádření barevné části daného obrazce 

(trojúhelník, obdélník, kruh, úsečka, kosodélník) zlomkem, přepis na desetinná čísla 
                                                           
38 Šarounová, Mareš, Růžičková a Väterová 2015, s. 108 
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a podobně. Poté následuje pět kapitol v pořadí: 1. Celek a část, 2. Rozšiřování a krácení 

zlomků, 3. Porovnávání zlomků podle velikosti, 4. Zlomek jako podíl a 5. Záporné zlomky. 

První kapitola je nazvána Celek a část. „Devět děvčat ze 7. ročníku s paní učitelkou 

peklo při pracovním vyučování ořechové dorty. Každá dívka i paní učitelka si po výuce 

vzaly stejný kousek dortu. Zaprvé, na jaké díly musely rozkrájet jeden dort, aby se 

na každou dostalo a nic z dortu nezbylo? Zadruhé, dostala-li každá celou jednu šestinu 

dortu, kolik dortů musely nejméně upéct? Jaké množství dortů v takovém případě 

zbylo?“39 Zadání vede žáky na práci s koláčovým modelem, s jeho dělením na menší části, 

což při více požadovaných úkolech najednou podporuje poznání, že je takový model 

univerzální a nezávislý na počtu částí, na které je členěn. Na druhou stranu je k zadání 

vzápětí přiloženo detailní řešení úlohy, jehož si při studiu nelze nevšimnout, a které 

obsahuje výpočty, nákresy i doprovodné vysvětlení. To žáky ochuzuje o možnost přijít 

na postup sami, bez takové nápovědy. Další úlohy používající modely čokolády a tyče 

stále obsahují řešení. Zajímavá je úloha na dělení úsečky, která oproti zvyklostem začíná 

naopak, tedy že známe délku části úsečky a hledáme, kolik měří úsečka celá: „Graficky 

i výpočtem zjistěte, jakou délku má úsečka AB, když její jedna třetina měří 4 cm.“40 Velmi 

nápaditá je motivace ke smíšeným číslům: „Často se setkáváme s různým slovním 

vyjádřením množství. Tyčky byly dlouhé metr a čtvrt. Vlak odjíždí za dvě a půl hodiny. 

V sáčku byly tři a tři čtvrtě kg brambor. Zapište tyto údaje číselně.“41 Úloha obsahuje ještě 

jeden úkol, že na polevu je třeba osm pětin čokolády, ale ten neodpovídá duchu úlohy, tedy 

smíšeným číslům. Ostatní tři ale ano a proto je na místě navazující poučka, že smíšenými 

čísly nazýváme nepravé zlomky, které lze zapsat celým číslem a zlomkem. Pravý zlomek 

je pak menší než 1, zlomek větší než 1. Na rozdíl od učebnice trojice Binterová, Fuchs, 

Tlustý si toto vyjádření autoři mohou dovolit, jelikož konstatují, že zatím pracujeme 

se zlomky, jejichž čitatel i jmenovatel jsou kladná čísla. Po zmíněných řešených příkladech 

a uvedených radách je kapitola zakončena sérií úloh na procvičování. 

Úvodní úloha druhé kapitoly, Rozšiřování a krácení zlomků, je opět postavena 

na novém modelu: „Tři sourozenci Kučerovi se dělili o 18 vlašských ořechů takto: Zuzka 

si vzala jednu třetinu, Tereza dvě šestiny a Marek tři devítiny všech ořechů. Kdo z nich si 

                                                           
39 Šarounová, Mareš, Růžičková a Väterová 2016, s. 90 
40 Ibid. s. 92 
41 Ibid. s. 93 
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vzal nejvíce ořechů?“42 Znovu je přiloženo řešení, které hned nezatěžuje žáky rovností 

mezi jednotlivými zlomky ze zadání, ale každá situace je podrobně rozkreslena pomocí 

modelu bonboniéry. Princip rozšiřování, vztah 
1

3
 = 

2

6
 = 

3

9
, je tak opřen o názornou ilustraci. 

K výstupům z této úlohy a jejího zpětného rozboru je využito v jedné z dalších úloh, která 

objasňuje krácení: „Podívejte se znovu na příklad 1 a jeho výsledek. Zkuste vysvětlit, proč 

také platí 
3

9
 = 

1

3
 a 

2

6
 = 

1

3
.“43 Kromě slovního komentáře, že se hodnota zlomku nezmění, 

když čitatele i jmenovatele vynásobíme, respektive vydělíme stejným číslem, obsahuje toto 

téma poučku vyjádřenou zcela ojediněle algebraicky: rozšiřujeme 
a

b
 = 

a ∙ x

b ∙ x
, b ≠ 0, x ≠ 0, 

krátíme 
a

b
 = 

a ÷ x

b ÷ x
, b ≠ 0, x ≠ 0. Šestá úloha ukazuje, že při úpravě zlomků je více cest, 

přičemž ani o jedné z nich nelze říct, že by právě ona byla ta dobrá, nebo ta špatná: 

„Upravte zlomky 
2

4
 a 

9

6
 tak, aby měly stejné jmenovatele. Petr počítal takto: 

2

4
 = 

2 ∙ 6

4 ∙ 6
 = 

12

24
, 

9

6
 = 

9 ∙ 4

6 ∙ 4
 = 

36

24
. Vendulka napsala: 

2

4
 = 

1

2
, 

9

6
 = 

3

2
. Petr oba zlomky rozšířil tak, aby jejich 

jmenovatel byl společným násobkem čísel 4 a 6. Tento způsob lze užít vždycky. Vendulka 

oba zlomky krátila a získala zlomky v základním tvaru. Tento postup lze užít jen někdy.“44 

Porovnávání zlomků podle velikosti je název třetí kapitoly. Po koláčovém modelu 

v úvodu první kapitoly a bonboniéře ve druhé je tato kapitola započata modelem tyče. 

Zadání je navíc zvolené tak, že při vhodné shodě okolností by mohlo plynout z přímé 

zkušenosti celé třídy: „Děti si ve škole v přírodě vyšly na horskou túru. Do oběda ušly dvě 

třetiny celé cesty. Vyjádřete zlomkem, jaká část cesty zbyla dětem na odpoledne. Kdy ušly 

větší část cesty?“45 Stejně jak předchozí i tato úloha obsahuje nákres, postup a řešení. 

Zakončena je vztahem 
2

3
 > 

1

3
, protože 2 > 1, za čímž následuje poučka, že ze dvou zlomků 

se stejným jmenovatelem je větší ten, který má většího čitatele. Oproti první úloze je 

naopak co do použití zlomků v hovoru jiná úloha zcela nepřirozená: „Rodina Vaňkových 

potkala v letištní hale své přátele Rybovy, kteří také odlétali do ciziny. Lenka Vaňková 

řekla Petrovi Rybovi, že poletí už za 
9

10
 hodiny. Petr se zamyslel a pak odpověděl, že oni 

poletí za 
7

6
 hodiny. Která rodina odletí dříve?“46 Analogická poučka k výše uvedené, že ze 

                                                           
42 Ibid. s. 97 
43 Ibid. s. 98 
44 Ibid. s. 101 
45 Ibid. s. 102 
46 Ibid. s. 103 
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dvou zlomků se stejným čitatelem je větší ten, který má menšího jmenovatele vyplývá 

z této úlohy: „Zjistěte, který z dvojice zlomků je větší, 
1

2
 a 

1

4
, respektive 

2

5
 a 

2

3
. Pokuste se 

vyslovit pravidlo, podle kterého jste zlomky porovnali.“47 V rámci řešení je použito jak 

koláčového, tak tyčového modelu. Nicméně obě zmíněné poučky přicházejí hned po 

prvních příkladech na dané problematiky a jsou si velmi podobné. Jejich formální znalost 

sama o sobě není zárukou toho, že podstatě porovnávání zlomků bude porozuměno. 

Zlomky dosud v této učebnici vystupovaly pouze v roli míry či operátoru. Název 

čtvrté kapitoly, Zlomek jako podíl, naznačuje, že bude přidán další význam. „Lenka si 

opakovala zápis zlomku desetinným číslem na těchto příkladech: 
25

10
, 

6

5
, 

3

4
 a 

1

2
. Její postupy 

sledovala starší sestra Hana a komentovala je, že Lenka počítá složitě, jednodušší je dělit 

čitatele jmenovatelem a výsledek je stejný. Měla Hana pravdu?“48 Postup Lenky je založen 

na desetinném zlomku, tedy například 
3

4
 = 

75

100
 = 0,75. Shrnuto je to do formulace, 

že zlomek chápeme jako jiný způsob zápisu dělení. Výsledkem tohoto dělení je hodnota 

zlomku. V dalším příkladu se žáci seznámí s pojmem perioda a periodické číslo. Poslední 

kapitola se jmenuje Záporné zlomky. Kromě první kapitoly, kdy je nereálné používat 

záporná čísla v kontextu celku a jeho části, není důvod nepovažovat záporné zlomky 

za samozřejmou součást všech ostatních úkonů, tedy rozšiřování, krácení, porovnávání 

i dělení. Nakonec i jediné dva příklady, které tato kapitola obsahuje, požadují pouze 

vyjádření opačných čísel k daným kladným a jejich porovnávání na číselné ose, například: 

„Na číselné ose vyznačte obrazy čísel 0,5; 0,8; 1,3; 1 a čísel k nim opačných. Pak tato čísla 

vyjádřete pomocí zlomků.“49 

 Jak již bylo řečeno, početní operace se zlomky jsou samostatnou částí, která 

přichází později. Je dělena na následující kapitoly: 1. Sčítání zlomků, 2. Sčítání smíšených 

čísel, 3. Odčítání zlomků, 4. Odčítání smíšených čísel, 5. Násobení zlomků celým číslem, 

6. Násobení zlomků, 7. Dělení zlomků a 8. Složený zlomek. 

Pro demonstraci sčítání zlomků jsou k jednoduchým aritmetickým příkladům 

vhodně zvoleny hned tři různé modely, koláč, tyč a pásek, díky čemuž je zřejmá 

nezávislost operace na daném modelu. Na druhou stranu chybí jakákoli motivační úloha. 

První dva příklady s uvedenými modely jsou exemplárně řešeny, všechny další jsou již 

                                                           
47 Ibid. s. 103 
48 Ibid. s. 107 
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ryze aritmetické. Výjimkou je pouze poslední zadání, rozdělené na dvě části, které 

vyžaduje sčítat časové nebo metrické údaje a výsledek poté vyjádřit také v jiných 

jednotkách, například: „Sečtěte časové údaje a součet vyjádřete v hodinách a minutách: 
2

5
 h, 

5

6
 h, 

1

3
 h, 

1

2
 h, 

7

12
 h.“50 Druhou kapitolou je sčítání smíšených čísel, které je vedle sčítání 

zlomků probíráno samostatně. Na rozdíl od nich se zde objevuje slovní úloha, nicméně je 

řešená a žáci tak nemají prostor k vlastnímu objevování. Procvičování je opět zejména 

aritmetické, ale v této kapitole vystupují i dvě slovní úlohy. Jedna z nich však předbíhá 

sled učebnice, jelikož jako mezivýpočet vyžaduje násobení zlomku celým číslem: 

„Do školy přivezli z nakladatelství Prometheus čtyři balíky knih. Na třech balících byla 

vyznačena jejich hmotnost: 12,75 kg, 10
4

5
 kg a 9500 g. Poslední balík obsahoval 71 

učebnic. Každá učebnice v něm měla hmotnost 
1

8
 kg. Určete celkovou hmotnost balíků 

v kilogramech.“51 

 Zatímco sčítání zlomků je zaváděno za pomoci pestré škály modelů, u odčítání není 

použitý žádný a je podána čistě formálně. První příklad se vrací k odčítání celých čísel, 

v druhém hned dochází k odčítání zlomků jako čistě aritmetické operaci. Navíc je v rámci 

řešených výpočtů opakovaně přiložen návod o třech krocích: 1. přičítáme číslo opačné, 

2. odečteme čitatele zlomků a 3. krátíme na základní tvar. Pomocí tohoto algoritmu je tak 

řešený například výpočet: 
3

4
 - (+

1

4
)  = 

3

4
 + (-

1

4
)  = 

3 - 1

4
 = 

2

4
 = 

1

2
.52 Až následující úloha, 

ačkoli opět řešená, má naopak zcela protichůdně reálný podtext a je řešená i velmi názorně 

graficky: „Vendulka s Lenkou koupily Petrovi k narozeninám dárky. Na jejich zabalení si 

přinesly krásný papír a dvě stejně dlouhé stuhy: červenou a bílou. Na jeden dárek 

spotřebovaly 
2

3
 červené stuhy, na druhý 

1

2
 bílé stuhy. Zjistěte, které stuhy spotřebovaly více 

a dále rozdíl délek spotřebovaných stuh.“53 První část je návrat k přechozí části učebnice 

a porovnávání zlomků, navíc dvou z nejčastěji používaných. Druhá část je již řešena 

obrázkem, kdy jsou obě stuhy na tyčovém modelu vhodně rozděleny na šestiny. 

K motivaci k odčítání smíšených čísel slouží hned dvěma způsoby řešená slovní 

úloha, přičemž k oběma je opět přiložen návod. Druhý ze způsobů řešení se však zdá být 
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zbytečně složitý: „Z dvacetilitrového kanystru odlil řidič do nádrže auta 13
3

5
 litru benzinu. 

Kolik litrů benzinu zůstalo v kanystru? Zaprvé, z 20 celků si půjčíme 1 celek. Zadruhé, 

tento celek převedeme na pětiny. Zatřetí, odečteme celky a pak odečteme zlomky. 

20 - 13
3

5
 = 19 + 1 - 13

3

5
 = 19

5

5
 - 13

3

5
 = 19 - 13 + 

5

5
 - 

3

5
 = 6 + 

2

5
 = 6

2

5
.“54 Dále je přidána 

poznámka, že uvedený postup je výhodný jen při řešení některých úloh. Zároveň je těžko 

představitelné, že by řidič odlil přesně 13
3

5
 litru. Ve zmíněné a ani v žádné další úloze není 

uveden grafický model, řešeny jsou pouze aritmeticky, pomocí zmíněných pravidel. 

Pátá kapitola se jmenuje Násobení zlomků celým číslem. Hned první zadání využívá 

propojenosti s geometrickými vzorci, konkrétně s obvodem čtverce o = 4a: „Jaký obvod 

má čtverec o délce strany 
3

5
 dm? Výsledek vyjádřete v dm.“55 V rámci řešení je kromě 

násobení zlomku uveden i způsob, kdy si nejprve vyjádříme 
3

5
 dm jako 6 cm. Z uvedeného 

však nevyplývá, v čem je výhoda zlomek rovnou vynásobit a jak by k tomu žáci měli být 

motivováni. Také schází znázornění na nějakém modelu včetně provázanosti 

s opakovaným sčítáním zlomků. Kostrbaté použití zlomku je navíc například v procvičující 

úloze: „V autoservisu stojí 1 hodina klempířské práce 240 Kč. Kolik Kč budou v servisu 

účtovat za klempířskou práci, která trvala 3
5

12
 h?“56 Oproti tomu šestá kapitola o násobení 

zlomků pracuje hned s několika modely, páskem, koláčem a tyčí. Ve srovnání se sčítáním 

nejsou zmíněné tři modely v tomto případě zdaleka tolik univerzální, zejména koláčový. 

Proto je jeho použití na místě u příkladu 
1

2
 z 

1

2
 na místě,57 avšak u 

1

3
 ze 

3

5
 figuruje model 

tyčový.58 I jeho funkčnost je ale podmíněna, jelikož jmenovatel prvního ze zlomků, 

operátoru, je dělitelem čitatele druhého ze zlomků, míry. Pokud by toto neplatilo a příklad 

by byl pozměněn do tvaru 
1

4
 ze 

3

5
, nevystačili bychom si ani s koláčovým, ani tyčovým 

modelem. Po několika aritmetických příkladech je kapitola zakončena příkladem, jehož 

snaha o použití v běžném životě zní opět až příliš vynuceně: „Petr měl 72 Kč a v jednom 

                                                           
54 Ibid. s. 138 
55 Ibid. s. 142 
56 Ibid. s. 145 
57 Ibid. s. 146 
58 Ibid. s. 146 
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obchodě z nich utratil 
4

9
. Stačily mu zbylé peníze na zakoupení kila a tři čtvrtě pomerančů, 

když 1 kg stál 22 Kč?“59  

Sedmá kapitola, zabývající se dělením zlomků, ve svém úvodu pouze slovně 

definuje převrácený zlomek. Samotná motivační úloha sice může demonstrovat 

ekvivalenci mezi násobením daným zlomkem a dělením k němu převráceným, jenže 

v kontrastu s tématem zlomek využívá při operaci násobení, zatímco požadované dělení je 

celým číslem: „V dřevěné dětské stavebnici je 36 kostek. Z kolika kostek se bude skládat 
1

3
 

stavebnice?“60 Stejně tak druhá slovní úloha využívá při dělení pouze zlomku se 

jmenovatelem jedna. K obecnějším příkladům dojde už pouze v následujících 

aritmetických cvičeních. Na závěr je ještě vysvětleno, co je to složený zlomek. Díky 

připomenutí, že zlomek plní funkci podílu, je přes dělení celého čísla zlomkem a přepisu 

této operace do jednoho zlomku dospěno k tomu, že čitateli i jmenovateli zlomku mohou 

být také zlomky. V poslední úloze jsou žáci vyzváni k doplnění tabulky, jež obsahuje 

obecná pravidla pro počítání, čímž si žáci utvrzují pouze formální znalosti jednotlivých 

operací. 

Shrnutí 

 V rámci analyzovaných učebnic je tato unikátní v tom, že v rámci jedné úlohy 

využívá několik modelů ke znázornění stejného problému, také dokáže kombinovat dvě 

role zlomků během jednoho zadání. Číselnou osu však využívá pouze v kapitole Záporné 

zlomky. Dále dokáže využívat prostor svých slovních úloh. Na druhou stranu právě tyto 

úlohy úvodem každé kapitoly jsou řešené, což zužuje možnosti žáků k vlastnímu 

objevování. Aritmetické operace jsou postaveny názorně na modelech, ovšem kromě 

odčítání, které je zcela odtrženě vysvětleno pomocí tříkrokového algoritmu. 

2.4.5 HERMAN, J., V. CHRÁPAVÁ, E. JANČOVIČOVÁ a J. ŠIMSA. Matematika 

pro nižší ročníky víceletých gymnázií, Racionální čísla. Procenta. 2. vyd. Praha: 

Prometheus, 2014. 

Učebnice zaměřená především na nižší ročníky víceletých gymnázií obsahuje širší 

záběr látky, na druhou stranu ani tak neopomíjí, především v prvních kapitolách, velmi 

názorné obrázky. Oproti ostatním publikacím je v této mnoho dílčích kapitol, které 

jednotlivé úkony vysvětlují navzájem izolovaně. Ke kombinaci získaných dovedností 
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slouží seznamy úloh nazvané Cvičení, kterých je v průběhu kapitoly celkem šest. Téma 

zlomků je prvním v rámci této učebnice a členěno je takto: 1. Zlomek a jeho velikost, 

2. Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo, 3. Rozšiřování a krácení zlomků, 4. Desetinné 

zlomky, 5. Porovnávání zlomků, 6. Sčítání zlomků, 7. Záporné zlomky, 8. Odčítání zlomků, 

9. Násobení zlomků, 10. Dělení zlomků, 11. Složené zlomky a 12. Racionální čísla. Všechna 

témata jsou vykládána týmž způsobem. Nejprve jde o teoretickou část s odvozením 

pravidla hned po prvním příkladu, poté procvičovací, kde dané pravidlo postupně získává 

svou stabilitu. 

První kapitola motivuje k práci se zlomky. Samotný úvod je pojat pouze jako 

textový výklad: „Co je zlomek? Slovo zlomek používáme v běžné řeči velice často. Nyní si 

vysvětlíme, co znamená v matematice.“ Následuje velmi přehledná tabulka o pěti řádcích. 

První řádek „původní celek“ obsahuje obrázky bochníku chleba, pomeranče a koláče, 

druhý řádek „z toho část“ ve stejném pořadí jejich půlku, čtvrtku a osminu. Třetí řádek je 

pojmenovává „v běžné řeči“, tedy půlka chleba, čtvrtka pomeranče a osmina koláče. 

Poslední dva řádky se věnují již matematické terminologii, nejprve „v náčrtku“ pomocí 

koláčového modelu ke všem třem situacím, poté „v matematice“ zápisem 
1

2
, 

1

4
 a 

1

8
. 

Následuje obdélník rozdělený na osm částí s pokyny: „Nakresleme si špejli a rozdělme ji 

na osm stejných dílů. Vyznačíme silnějším orámováním původní celek a barevně odlišíme 

tři díly špejle. Zapíšeme, jakou část celku jsme takto vyznačili. Zápisy 
1

8
, 

3

8
, 

1

2
, 

1

4
, … se 

nazývají zlomky.“61 Následný faktický rozbor rozebírá názvosloví zlomku, nicméně velmi 

zajímavě doplňuje původ daných slov: „Jmenovatel pojmenovává celý zlomek. Vyjadřuje, 

na kolik stejných dílů jsme celek rozdělili. Čitatel určuje (čítá), kolik dílů z celku 

uvažujeme.“62 Uvozující tabulku s chlebem, pomerančem a koláčem využívají autoři 

v krátkém sledu znovu, pouze bez řádku „v běžné řeči“, aby na ní demonstrovali 

znázorňování zlomků větších než jedna. Vede k tomu text: „V běžném jazyce je zlomek 

zpravidla chápán jako část celku, která je menší než celek. Takové byly i příklady 

na předchozích obrázcích. Často však rozdělujeme několik celků. Pak je užitečné uvažovat 

i takové zlomky, které jsou větší než jeden celek.“ V tabulce jsou znázorněny případy se 

zlomkovým vyjádřením 
3

2
, 

5

4
, 

9

8
 a pod ní ještě dodatek: „Jeden celek můžeme vyjádřit 

                                                           
61 Herman, Chrápavá, Jančovičová a Šimsa 2014, s. 10 
62 Ibid. s. 11 
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každým ze zlomků 
1

1
, 

2

2
, 

3

3
, … Čteme je jedna jednina, dvě poloviny, tři třetiny atd.“63 Dále 

je uvedeno ujednání, že v čitateli i jmenovateli bude pracováno s přirozenými čísly, 

přičemž v čitateli včetně nuly, zatímco ve jmenovateli být nesmí, neboť dělit celek na 0 

částí je nesmyslné. Celý dosavadní obsah první kapitoly zcela postrádá jakékoli zapojení 

samotných žáků. Prezentuje sice zlomky velice přirozeným způsobem, nicméně nenechává 

žákům prostor k vlastnímu objevování. Například úloha o dělení špejle pomocí tyčového 

modelu, kdy je znám vztah 1 díl špejle = 
1

8
, k odvození zápisu tří dílů špejle směřuje 

i bez jeho přímého pojmenování. Obdobně je pracováno se zlomky rovné a větší jedné, 

ke kterým není uvedena postupná cesta, jejich existence je pouze představena a vysvětlena. 

Navíc, v souvislosti s následující kapitolou Zlomek jako podíl čísel, je v této části velmi 

slabě odůvodněna poučka – „Ve jmenovateli zlomku nesmí být číslo 0.“64 – pouze 

nesmyslným dělením na části, jak již bylo uvedeno. 

Druhá část kapitoly obsahuje úlohy k procvičování a příklady s uvedeným řešením. 

Tyto úlohy jsou povětšinou velmi vhodné, jelikož jsou rozmanité obsahem i situacemi, kde 

jsou zlomky použity, například: „S použitím celých čísel vysvětlete, co znamenají zlomky 

1

4
 roku, 

3

4
 hodiny, 

1

2
 minuty, 

4

5
 počtu obyvatel ČR (zaokrouhleného na miliony)“65. Předností 

tohoto zadání je jednak použití zlomku v roli operátoru a také různé základy, respektive 

soustavy, ze kterých mají být dané části vyjádřeny. Následující úkol obsahuje pestrou škálu 

obrazců, obdélníky, trojúhelníky, kruh. Zadání zní: „Jakým zlomkem celku (silně 

orámovaného obrazce) je vybarvená plocha?“66 Způsob vybarvení je velmi různorodý, 

jednotlivé případy lze totiž zlomky vyjádřit jako 
1

2
, 

2

8
, 

3

2
, 

3

8
, 

1

6
, 

4

4
, 

5

8
 a 

4

8
. Prostředí této úlohy 

nabízí prostor pro vzájemné porovnávání zlomků jak číselně, tak graficky, dále 

k ekvivalenci zápisu ve smyslu například 
1

2
 = 

4

8
, ani jednoho však není využito. 

V porovnání s ostatními učebnicemi je velmi originální trojrozměrný model, konkrétně 

krychle rozdělené v jednom případě na osm, v druhém na sedmadvacet krychliček: 

„Krychle na obrázku jsou složeny ze stejně velkých krychliček. Určete zlomkem, jakou 

část krychle zaujímají tři obarvené krychličky.“67 Tyto i ostatní úlohy zastávají pozice 
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izolovaných modelů. Teorie, která byla vysvětlena v předchozí části s minimem příkladů, 

k jejich řešení není nezbytná. Naopak, teprve po těchto několika ukázkách by zobecňující 

povaha daných textů měla hlubší opodstatnění. 

Řešený příklad č. 2 má žákům sloužit jako přesvědčení, že již dobře rozumí 

zlomkům: „Zobrazte zlomky 
1

2
, 

1

4
, 

7

4
 a 

5

2
 na číselné ose.“68 Instrument číselné osy je zde 

použit poprvé. Jednou z odpovědí třetího příkladu, který má tři části, je: „
1

2
 z 2 kg chleba je 

1 kg chleba.“69 Autoři chytře upozorňují na nevhodnost zápisu 
1

2
 = 1 kg chleba, jelikož tím 

dochází ke směšování čísla s různými celky, avšak není zde specifikováno, že tím 

problémem je míchání rolí zlomku, v tomto případě míry a operátoru. Mezi obtížnějšími 

úlohami uzavírajícími tuto kapitolu můžeme nalézt řetězový příklad: „Jestliže k polovině 

neznámého čísla přičtu jeho šestinu, dostanu číslo 24.“70 

Začátek druhé kapitoly, Zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo, je opět pojat 

faktickým výkladem bez budování látky izolovanými modely. Představu tak žáci 

nezískávají sami, ale je jim přímo prezentována: „Libovolný zlomek, např. 
10

3
, si můžeme 

představit dvěma způsoby. Jeden celek rozdělíme na tři stejné díly a pak vezmeme deset 

takto vzniklých dílů nebo skupinu deseti celků rozdělíme na tři stejné díly a vezmeme 

jeden takto vzniklý díl.“71 Dle této učebnice nesnáze při dělení celku na části, které 

nevycházelo celočíselně, vedly k začátku užívání zlomků, a že je tedy každý zlomek 

zápisem výsledku dělení. Následuje několik úloh pouze s cílem upevnění vazby mezi 

dvojicemi dělenec-dělitel a čitatel-jmenovatel. S odkazem na úvodní zlomek 
10

3
 a jeho 

představu pomocí dělení deseti jablek mezi tři děti je představeno smíšené číslo 

s ujednáním, že jde například o číslo 4
2

7
, které vznikne zjednodušením zápisu, vypuštěním 

znaménka plus ze zápisu 4 + 
2

7
. Následující příklady prezentují zlomek pouze v roli míry 

a slouží k prostému procvičování přepisu zlomku na smíšené číslo a naopak. Ve cvičení 

shrnující obě probrané kapitoly se jedno ze zadání obrací do historie: „Umíte odpovědět 

na otázky z učebnice vydané roku 1942?“ Za všechny jmenujme: „Kolik váží 1 hl pěkného 

ovsa, váží-li čtvrt hektolitru 12 kg? Třetina myšleného čísla je právě tucet. Které číslo si 
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myslíme? (Tucet je 12.) Kolik máme housátek? Kdybychom jich měli třikrát více než 

polovic, bylo by jich půl kopy. (Kopa je 60.)“72 Jedná se o typ úloh, které svým obsahem 

mají navozovat reálné situace, nicméně jejich opravdové použití v životě není 

pravděpodobné. 

 Úvodní text třetí kapitoly o rozšiřování a krácení zlomků sám odkazuje na první 

kapitolu, kdy bylo jedno číslo vyjádřeno různými zlomky. Nyní je na čtyřech stejných, 

z půlky vybarvených kruzích pomocí rozdělení na poloviny, čtvrtiny, šestiny a osminy 

velmi vhodně znázorněno, že 
1

2
 = 

2

4
 = 

3

6
 = 

4

8
. Na obdobném obrázku je i vysvětlen princip 

rozšiřování. V rámci procvičování je použita originální úloha, kdy jsou žáci v roli 

kontrolora: „Mirek rozšiřoval zlomky zpaměti. Vyšlo mu 
7

10
 = 

35

50
, 

11

6
 = 

77

44
, 

2

5
 = 

14

35
, 

6

5
 = 

36

25
. 

Neudělal někde chybu?“73 Princip inverzního krácení zlomků je vysvětlen pouze slovně 

a číselně, graficky nikoliv. Stejným způsobem je podáno i které zlomky krátit lze a co je to 

základní tvar. Až v dalším shrnujícím cvičení nalezneme zadání, které vyžaduje pochopení 

velikosti zlomku a jeho umístění na číselné ose: „Zapište nerovnostmi, mezi kterými 

sousedními celými čísly leží zlomky 
28

6
, 

18

19
, 

5

4
, 

85

40
, 

103

20
. Vzor: 5 < 

16

3
 < 6.“74 

Co jsou to desetinné zlomky je vysvětleno hned začátkem čtvrté kapitoly, kdy je 

velká pozornost směřována na přepis mezi desetinnými zlomky a naopak. Zároveň je 

na konkrétních případech 
1

3
, 

5

6
 a 

13

11
 rozebráno, proč nelze zapsat desetinným číslem všechny 

zlomky a co je to perioda a periodická čísla. Samostatné úlohy pouze opakovaně procvičují 

vysvětlené aritmetické postupy. V úvodu páté kapitoly, Porovnávání zlomků, je 

poznamenáno, že prozatím učebnice pracuje jen s kladnými zlomky, případně nulou. 

Samotné porovnávání je velmi názorně demonstrováno jak graficky, ať už na modelu 

koláče nebo čokolády, tak na číselné ose. Vzhledem k úvodnímu ujednání je pak i pravdivé 

pravidlo, že ze dvou zlomků se stejným jmenovatelem je menší ten, jenž má menšího 

čitatele. Precizně je popsáno také zdůvodnění, proč není vhodné stejným způsobem 

porovnávat zlomky s různými jmenovateli, neboť například u dvojice 
2

3
 a 

3

5
 není na první 

pohled vidět, který z nich je větší. Proto je třeba oba rozšířit na zlomky se stejným 

                                                           
72 Ibid. s. 25 
73 Ibid. s. 29 
74 Ibid. s. 33 
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jmenovatelem.75 Dále je pouze textově a matematicky argumentováno, proč je výhodné 

hledat nejmenšího společného jmenovatele. Řešený příklad 4 nutí k grafickému vyjádření, 

což přirozeně vede k pravidlu o porovnávání zlomků: „Znázorněte zlomky 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, 

1

5
 a 

1

6
 jako 

části kruhu a uspořádejte je podle velikosti od nejmenšího k největšímu. Z obrázků je 

patrné, že při rozdělení celku na větší počet dílů získáme menší zlomek, tedy 
1

6
 < 

1

5
 < 

1

4
 < 

1

3
 < 

1

2
. Dobře je to vidět i tehdy, znázorníme-li všechny zlomky na číselné ose.“76 Na tomto 

příkladu je názorná vazba mezi rostoucí hodnotou jmenovatele a klesající hodnotou celého 

zlomku. Tak jako v celé této učebnici se tomu tak ale děje bez jakéhokoli zapojení žáků, 

jedná se pouze o výklad. Sami mají vysvětlit pouze banální tvrzení, proč platí 
0

5
 = 

0

3
, i když 

1

5
 < 

1

3
. Jedna ze samostatných úloh zní: „Znázorněte zlomky 

3

2
, 

3

4
, 

7

4
, 

5

10
, 

1

8
, 

5

4
, 

7

8
 na číselné ose 

(jednotku délky volte 10 cm) a pak je uspořádejte podle velikosti.“77 Vzájemně porovnávat 

zlomky s různými jmenovateli, navíc za pomoci číselné osy, je jistě vhodný úkol. 

Ze třetího souhrnného cvičení je zajímavá úloha, kdy jde o porovnání zlomku a celého 

čísla, přičemž každé z nich je v jiných jednotkách, například 
2

15
 h a 10 min.78 

Sčítání zlomků, šestá kapitola, je nejprve zaměřeno na případy se stejným 

jmenovatelem a vysvětleno graficky za použití koláčového modelu nebo modelu pásku. U 

„koláčů“ znázorňujících sčítání s různými jmenovateli je obdobnou argumentací jako 

při porovnávání dospěno k nutnosti převedení na společného jmenovatele. Pro zlepšení 

vhledu do principu sčítání je vhodná první z následující série úloh: „Načrtněte si úsečku 

a vyznačte její dělení na čtvrtiny a osminy. Podle náčrtku určete součty 
1

4
 + 

2

4
, 

1

8
 + 

3

8
, 

1

4
 + 

2

8
, 

5

8
 + 

1

4
. Výsledky zkontrolujte výpočtem.“79 U jiné úlohy, například 

22

24
 + 

2

3
 + 

3

18
, je zadání až 

příliš konkrétní a nenutí žáka k vlastnímu přemýšlení: „Nejprve upravte zlomky 

na základní tvar a pak je sečtěte.“80 Záporné zlomky jsou samostatným tématem, konkrétně 

sedmým v pořadí. Jejich smysl je zdůvodněn jako opačné číslo ke kladnému zlomku 

s odpovídajícím obrazem na číselné ose, jelikož je nelze vyjádřit obrázky.81 „Z čísel 
-5

2
, 

3

-5
, 

                                                           
75 Ibid. s. 40 
76 Ibid. s. 43 
77 Ibid. s. 45 
78 Ibid. s. 46 
79 Ibid. s. 51 
80 Ibid. s. 51 
81 Ibid. s. 55 
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-7

-3
, -

-5

3
 vyberte ta, která jsou záporná, a znázorněte je na číselné ose.“ 82 Bez zaměření 

na ryze záporná čísla a znázornění všech čtyř zlomků by bylo hned zjevné, kde se 

na číselné ose nacházejí záporné a kde kladné zlomky. Osmá kapitola je zaměřena odčítání 

zlomků. V úvodu se vrací k obrázkovému výkladu, kdy na míse s jablky demonstruje 

početní úkony 3 - 1 = 2 a 2 + 1 = 3 s komentářem, že jde o praktický význam operace 

odčítání zlomků. Patrně tedy bylo záměrem připomenout princip odčítání samotného. Dále, 

u zlomků samotných, je využito analogických principů i modelů jako při zavádění sčítání 

zlomků. Na následujících sedmi stránkách se autoři rozsáhle věnují procvičování 

uvedených matematických operací a detailně rozebírají již známé vlastnosti, kterými je 

komutativita, asociativita nebo minus před závorkou. 

Násobení zlomků je představeno nejprve ryze aritmeticky, až poté graficky. 

S odkazem na násobení přirozených čísel jako opakované sčítání a s podmínkou, že v tuto 

chvíli bude násobení omezeno pouze na kladný zlomek a celé číslo, je rozebrán příklad 

3 ∙ 
5

14
 = 

5

14
 + 

5

14
 + 

5

14
 = 

5 + 5 + 5

14
 = 

3 ∙ 5

14
 = 

15

14
, z čehož vyplývá možnost vypustit mezivýpočty 

a psát rovnou 3 ∙ 
5

14
 = 

3 ∙ 5

14
 = 

15

14
. Další součin 3 ∙ 

1

2
 je rozebrán na třech koláčových 

modelech, kdy z každého uvažujeme jen jeho vybarvenou polovinu. Navíc přichází otázka: 

„Jak si však představit součin 
1

2
 ∙ 3, když nelze 

1

2
krát sečíst číslo 3?“83 Odpověď je opět 

grafická a teprve po ní následuje poučka o komutativitě. Násobení zlomků mezi sebou je 

zachyceno nejprve na modelu tyče. Dle zadání je třeba vypočíst součiny 
1

2
 ∙ 

1

3
 a 

1

3
 ∙ 

1

2
 

(poučka o jejich komutativitě přijde později). Z jednoho celku je tak barevně vyznačena 

jeho třetina a z ní vyšrafovaná jedna polovina, u druhého obrázku je obdobně vybarvena 

polovina a vyšrafována z ní jedna třetina. Ani v jednom případě však není celá tyč 

rozčleněna na šest dílků, aby bylo hned zřejmé, na jakou část tyče výpočet vede. V dalším 

řešeném příkladu již oba činitelé mají v čitateli zlomku číslo různé od jedné, proto je 

modelem čokoláda. Zásadu krátit před násobením dostanou žáci také již zde v teoretické 

části, bez vlastního objevování. Závěrem kapitoly je upozorněno na dvě nejčastější chyby. 

Jednak zaměňování rozšiřování a násobení zlomku a dále: „Často se chybně krátí při 

sčítání nebo odčítání zlomků. Sami najděte chybu v Petrově zápisu. 

                                                           
82 Ibid. s. 56 
83 Ibid. s. 71 
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1

2
 + 

1

6
 = 

3
1 + 1

62  = 
2

2
 = 1“84 Tento typ příkladu, kdy po žácích není vyžadováno prosté 

přemýšlení, ale i vymyšlení něčeho navíc, se v této učebnici vyskytuje poměrně řídce, 

přestože je přínosný. 

Desátá kapitola se věnuje dělení zlomků. Řešení motivačního příkladu je zvoleno 

velmi realisticky, i když zadání je prosté: „Vypočtěte 
1

2
 ÷ 3. Tento příklad má mnohdy 

i praktický význam. Například tehdy, když chceme spravedlivě rozdělit polovinu čokolády 

mezi tři děti. Z uvedeného obrázku snadno určíte výsledek.“85 Na obrázku je šestidílná 

čokoláda, z níž je polovina vybarvená a jeden z vybarvených dílků také vyšrafovaný. 

Opačný proces, dělení přirozeného čísla zlomkem, je vysvětlen čistě textově a aritmeticky 

na více než dvou stranách, což je, včetně pouček s algebraickým vyjádřením, velmi 

náročné na pozornost. Stejným způsobem je přistoupeno i k dělení zlomku zlomkem. Až 

v závěru kapitoly přichází znovu úloha zaměřená na odhalení chyby ve výpočtu 

8
1

153  ÷ 
25

5

486  = 
1

3
 ÷ 

5

6
 = 

1

31  ∙ 
6

2

5
 = 

2

5
.86 Dále jsou opět rozebírány vlastnosti, které již žáci znají, 

například o znaménku podílu v závislosti na znaménkách dělence a dělitele a že dělení není 

komutativní ani asociativní. 

Tato učebnice, určená především pro víceletá gymnázia, zachází v teorii ještě dál 

než ostatní, jelikož jedenáctá kapitola je nazvána Složené zlomky. Jejich existenci odvozuje 

z obecného pravidla a ÷ b = 
a

b
 v situaci, kdy a i b jsou také zlomky. Ze šestého souhrnného 

cvičení je na téma dělení zlomků zajímavá úloha: „V jídelně se počítá s 
3

8
 litru polévky 

na osobu. Pro kolik strávníků vystačí polévka z plného osmilitrového hrnce?“87 Toto 

zadání má pro žáky uchopitelný význam a navíc může pro někoho být i k zamyšlení, jak 

přesně daný výpočet sestavit. Poslední dvanáctá kapitola hovoří o číslech, které lze vyjádřit 

zlomkem, jako o racionálních a tuto množinu dává do souvislosti s množinami přirozených 

a celých čísel. 

Shrnutí 

 Jednotlivé kapitoly učebnice pro gymnázia jsou koncipovány podle totožného 

schématu, kdy každé téma začíná výkladem pravidel, která jsou následně procvičována. 

                                                           
84 Ibid. s. 79 
85 Ibid. s. 81 
86 Ibid. s. 86 
87 Ibid. s. 96 
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Téměř zcela schází jakákoli motivace a míra vlastního objevování. Nové poznatky jsou 

sice překládány velmi názorně, ale pouze výkladově, tudíž chybí prostor pro aktivitu žáků. 

Zejména aritmetické operace jsou zaváděny převážně formálně, při sčítání a odčítání hned 

první zadání zní pouze: „Vypočtěte.“ Modelů využívá tato učebnice mnoho, přestože 

vynechává bonboniéru, a dokáže zapojit dva k téže úloze. Jako jediná z analyzovaných 

nabízí také trojrozměrný model, krychli. Většinu z modelů však uvádí až po teorii. 

V jednom případě je vhodně zdůrazněna eventuální záměna rolí operátoru a míry, což je 

také ojedinělé. 

2.5 Porovnání učebnic 

 Stěžejní prvky učebnic, za které pokládám množství a pestrost separovaných 

modelů, způsoby motivace, role zlomků, zavádění aritmetických pravidel a porovnávání 

zlomků jsou shrnuty v níže uvedené tabulce 1. Pro hlubší vzájemné porovnání 

analyzovaných učebnic jsem zvolil kritéria uvedená v úvodu podkapitoly 2.4 Analýza 

tématu zlomků v učebnicích, která považuji za podstatná z didaktického hlediska obecně 

a z hlediska didaktiky zlomků. V rámci zjednodušení vyjadřování a orientace mezi 

učebnicemi je budu nazývat vždy dle prvního autora, který je u každé z nich uveden, 

v tabulce pouze prvními třemi písmeny téhož autora. 

Kolik a jakých modelů zlomků učebnice používají? Dochází k jejich vzájemnému 

propojování? 

Všechny učebnice používají zejména základní modely, jakými jsou modely 

čokolády, koláče a tyče, vyjma Hermana také bonboniéry. Číselnou osu využívá častěji 

Herman, Odvárko nebo Binterová v menší míře a Šarounová pouze v souvislosti se 

zápornými zlomky. Nejbohatší co do vzájemného propojování je Šarounová, kde dochází 

k číselnému vyjadřování zlomku z několika modelů současně,88 podporuje univerzálnost 

koláčového modelu jeho opakovaným využitím v rámci dané úlohy,89 k ilustraci téže úlohy 

využívá jak koláč, tak tyč90 a stejně tak sčítání znázorňuje současně na koláči, tyči, pásku 

i čokoládě.91 Podobně u Binterové nalezneme jedno téma, u kterého vedou úlohy na 

modely tyče, bonboniéry nebo čokolády,92 obdobně i sčítání je znázorněno postupně 

                                                           
88 Šarounová, Mareš, Růžičková a Väterová 2016, s. 89 
89 Ibid. s. 91 
90 Ibid. s. 103 
91 Ibid. s. 126 
92 Binterová, Fuchs a Tlustý 2008, s. 40 
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 Separované 

modely 

Způsoby 

motivace 

Role 

zlomků 

Zavádění 

aritmetických 

operací 

Porovnávání 

zlomků 

ODV bonboniéra, 

číselná osa, 

čokoláda, 

čtvercová 

síť, 

koláč, 

pásek 

řešené i 

neřešené 

slovní úlohy 

část-celek, 

míra, 

operátor 

 

aditivní na 

koláči 

 

multiplikativní 

na čokoládě 

na číselné ose 

a čokoládě 

BIN bonboniéra, 

číselná osa, 

čokoláda, 

čtvercová 

síť, 

hodiny, 

koláč, 

metr, 

úhloměr, 

tyč 

slovní nebo 

obrázkové 

úlohy 

část-celek, 

míra, 

operátor 

aditivní 

graficky na 

trojúhelnících, 

na čokoládě a 

koláči 

 

multiplikativní 

slovně a na 

čokoládě 

na čokoládě a 

aritmeticky 

s vymyšlením 

vlastního 

modelu 

ŠAR bonboniéra, 

číselná osa, 

čokoláda, 

koláč, 

pásek, 

tyč 

popisem 

každodenních 

situací se 

zlomky, dále 

řešené slovní 

a početní 

úlohy 

část-celek, 

míra, 

operátor, 

podíl 

sčítání na 

koláči, pásku 

a tyči, 

odčítání 

algoritmem 

 

násobení 

aritmeticky 

a na koláči, 

pásku a tyči 

dělení slovně 

na tyči, dále 

poučkou o 

velikosti čísel 

v čitateli, 

respektive 

jmenovateli 

HER číselná osa, 

čokoláda, 

koláč, 

krychle, 

pásek, 

tyč 

slovně a 

tabulkou 

s reálnými 

obrázky, 

slovními 

úvahami a 

řešenými 

příklady 

s obrázky 

nebo 

grafickým 

znázorněním 

část-celek, 

míra, 

operátor, 

podíl 

aditivní na 

číselné ose, 

koláči a pásku 

 

multiplikativní 

na čokoládě a 

tyči 

na číselné ose 

čokoládě a 

koláči 

Tab. 1 Srovnání učebnic 
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na trojúhelnících, koláči a čokoládě.93 Navíc díky úloze s modely hodin, metru apod. 

dochází k propojení s fyzikálními veličinami.94 V Hermanovi nalezneme takovou situaci 

při porovnávání zlomků, kdy znázornění na modelech koláče nebo čokolády přímo 

přechází v zobrazení na číselné ose.95 Odvárko totožnou situaci naopak nevyužije,96 což je 

však v duchu celé učebnice, kde jsou úlohy zaměřeny velmi úzce. 

V jakých rolích zlomky vystupují? Dochází k jejich vzájemnému propojování? 

Všechny učebnice využívají zlomek zejména v rolích části-celku, míry a operátoru, 

Šarounová a Herman pracují také s podílem. Binterová v jedné úloze procvičováním dělení 

směřuje k nemožnosti dělit nulou,97 ale již nedojde k propojení s rolí zlomku jako podílu. 

O nesmyslnosti nuly ve jmenovateli je hovořeno zcela odděleně.98 K výjimečnému 

propojení rolí část-celek a míra dochází u Šarounové99 a Hermana,100 naopak u Odvárka 

při stejné příležitosti ne.101 Herman také nepřímo upozorňuje na případnou chybu 

během míchání rolí operátoru a míry.102 Žádná z učebnic svou definicí zlomku, jako 

uvažované části a části celkem, nepřipouští poměr, který je tak nejvíc opomíjenou rolí. 

Jaký prostor k dalším podotázkám otevírají zadané úlohy a jak je využíván? 

Všem učebnicím je společné, že jejich úlohy vytvářejí dostatek prostoru zejména 

pro vzájemné porovnávání zlomků, ekvivalenci jejich zápisu a vynášení na číselnou osu, 

nicméně ani u jedné k tomu ve výrazné většině případů nedochází. Výjimkou jsou slovní 

úlohy Šarounové, které oproti početním úlohám prostor využívají, nicméně jeho využití je 

do značné míry znehodnoceno tím, že jsou úlohy vzorově řešené. Neřešené se vyskytují 

pouze zřídka v rámci opakovacích cvičení. 

Jaká je míra vlastního objevování nových poznatků? 

 V míře vlastního objevování se zkoumané učebnice rozcházejí. Odvárko ve svém 

prvním tématu Zlomky prostor k vlastnímu objevování poskytuje, každá kapitola je 

uvozena motivačními slovními úlohami. V tématu Počítáme se zlomky je tomu jinak. 

                                                           
93 Ibid. s. 50-51 
94 Ibid. s. 37 
95 Herman, Chrápavá, Jančovičová a Šimsa 2014, s. 39 
96 Odvárko a Kadleček 2011, s. 19 
97 Binterová, Fuchs a Tlustý 2008, s. 37 
98 Ibid. s. 38 
99 Šarounová, Mareš, Růžičková a Väterová 2016, s. 102 
100 Herman, Chrápavá, Jančovičová a Šimsa 2014, s. 39 
101 Odvárko a Kadleček 2011, s. 19 
102 Herman, Chrápavá, Jančovičová a Šimsa 2014, s. 15 
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Sčítání a odčítání je postaveno sice na slovním zadání, ale bez zasazení do příběhu, 

násobení a dělení začíná slovní úlohou, avšak řešenou. Binterová celé téma zlomků 

zahajuje konstruktivním úvodem. Z těchto čtyř učebnic se její výklad nejvíce blíží teorii 

generických modelů, kdy mají žáci prostor na několika neřešených úlohách najít 

souvislosti a obecná pravidla jsou uvedena až po nich, například násobení zlomkem si žáci 

mohou odvodit mj. díky propojení s geometrií, pomocí hledání vzdálenosti těžiště 

od vrcholů trojúhelníků při znalosti délek těžnic.103 Naproti tomu zbylé dvě učebnice 

vlastní aktivitu žáka téměř nevyžadují. Šarounová sice uvádí poučky až závěrem, jenže 

témata nejsou předkládána situací k přemýšlení, ale řešenými slovními úlohami. Hermanův 

sled je zcela opačný, každé téma začíná výkladem pravidel a žáci je pouze procvičují. 

Občasnou výjimkou jsou pouze úlohy na hledání chyby a banální tvrzení, například: „Sami 

vysvětlete, proč platí 
0

5
 = 

0

3
, i když 

1

5
 < 

1

3
.“104 

V jaké míře se vyskytují formální poznatky? 

 Všechny učebnice shodně pouze formálně uvádějí, proč nemůže být nula 

ve jmenovateli zlomku. Aritmetické operace Odvárko zavádí spíše formálně, jelikož 

pravidla a poučky přicházejí už po jednom, maximálně dvou příkladech. Dále ryze 

formálně podává, v jakém tvaru se zlomek rovná jedné. U Binterové přicházejí pravidla 

později, nicméně například u násobení je hned u první úlohy uvedena nápověda odkazující 

násobení na sčítání. Šarounová zavádí sčítání a Herman sčítání i odčítání spíše formálně. 

Přestože jsou úvodní úlohy podloženy vhodnými modely, jde pouze o výpočet bez širšího 

slovního zadání.105 Odčítání Šarounová opírá o ryze formální algoritmus o třech krocích, 

založených na principu odčítání jako přičítání opačného čísla. Při multiplikativních 

operacích postupují Šarounová i Herman obdobně jako Odvárko, tedy formalizují pravidla 

hned po prvním příkladu.  

Jsou slovní úlohy se všedním kontextem skutečně ze současného běžného života? 

Většina úloh ve všech učebnicích odkazuje na skutečně reálné situace, nicméně lze 

najít takové, které jsou příliš vykonstruované. Odvárko zavádí zlomky na těžko reálném 

licitování ohledně dortu na dětských narozeninách.106 Binterová používá velmi názorné 

                                                           
103 Binterová, Fuchs a Tlustý 2008, s. 56 
104 Herman, Chrápavá, Jančovičová a Šimsa 2014, s. 44 
105 Ibid. s. 49 a 60 
106 Odvárko a Kadleček 2011, s. 5 
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úlohy o rozlévání nápojů, stříhání látky apod., ale také až výstřednosti, kdy o stromu nebo 

sněhové vločce uvažuje jako o fraktálu.107 Šarounová ve většině případu odkazuje 

na každodenní okolnosti, pouze v případě nepravých zlomků a početních operací se 

smíšenými čísly jsou úlohy příliš podrobeny požadovanému výpočtu. U Hermana 

převažují početní úlohy, slovních je méně, ale jsou většinou názorné. Výjimkou je 

sekvence otázek z roku 1942, které ale už ze své podstaty působí spíše jako zajímavost 

pro žáky.108  

Odpovídají náročnosti úloh jejich umístění v rámci celého tématu? 

Obecně vzato ano, ale nalezneme několik výjimek, kdy daná úloha vyžaduje vyšší 

znalost, než na kterou je daná kapitola zaměřená. Jedná se často o slovní úlohy na sčítání 

zlomků, kde je v rámci mezivýpočtu třeba jejich násobení. Odvárko v rámci krácení 

zlomků jednou z úloh dokonce přechází až k tématu pravděpodobnosti.109 

Jak velká pozornost je věnována kmenovým zlomkům? Pokud jsou v úvodu, kdy se přechází 

na práci s nekmenovými zlomky? 

Toto kritérium jsem zařadil z důvodu tématu celé práce, pro kterou je tak velmi 

stěžejní. Všem čtyřem učebnicím je společné, že kmenové zlomky vůbec nepoužívají jako 

samostatný stupeň při budování tématu zlomků. Odvárko dokonce hned od první úlohy 

uvažuje nekmenové zlomky. Binterová se charakterem vůbec první úlohy o kmenové 

zlomky zjevně opírá,110 ale dále se jim nevěnuje, jelikož hned v první kapitole uvažuje 

zlomky pravé, nepravé i smíšená čísla. Úvodní úloha Šarounové ještě v učebnici pro 

6. ročník dospěje ke zlomku 
1

8
, nicméně ve druhé už vystupuje zlomek 

4

10
.111 Herman 

zmiňuje kmenový zlomek pouze v úvodní tabulce, k samotnému popisu zlomku používá 

3

8
.112  

                                                           
107 Binterová, Fuchs a Tlustý 2008, s. 36 
108 Herman, Chrápavá, Jančovičová a Šimsa 2014, s. 25 
109 Odvárko a Kadleček 2011, s. 16 
110 Binterová, Fuchs a Tlustý 2008, s. 34 
111 Šarounová, Mareš, Růžičková a Väterová 2015, s. 108 
112 Herman, Chrápavá, Jančovičová a Šimsa 2014, s. 10-11 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 Výzkumné šetření 

 Výzkumné šetření proběhlo celkem ve čtyřech třídách a skládalo se ze tří etap. 

Účelem první etapy bylo zjistit, do jaké míry se žáci orientují v oblasti zlomků, jak si 

poradí se sérií úloh, ve kterých zlomky vystupují v rozličných rolích, a vyhledat tak žáky, 

kteří dosahují v této oblasti matematiky slabších výsledků. Druhá etapa obsahovala 

vyhodnocení těchto testů, přičemž její součástí byly také individuální rozhovory 

s vybranými žáky. Během třetí etapy pak proběhla v rámci daných tříd skupinková setkání 

žáků, kteří v první etapě dosáhli nejslabších výsledků, aby jim, do konfrontace s tradičními 

učebními postupy, byl přednesen staroegyptský způsob počítání se zlomky a sledovány 

jejich reakce a úspěšnost práce se stejným tématem, ovšem zcela odlišnou formou. 

Konkrétní výzkumné otázky byly formulovány následovně: 

1. Jaká je chybovost žáků v testu o deseti úlohách, zaměřených výhradně na zlomky? 

Jakých chyb se žáci dopouštějí a jakým způsobem při nich uvažují? Vyskytují se 

typologicky stejné chyby napříč školami zařazenými do výzkumu? Budou 

úspěšnější žáci gymnázia oproti žákům základních škol? 

2. Dosáhnou žáci se slabšími výsledky většího porozumění zlomkům a úspěchů, 

pakliže se při práci s nimi upustí od tradičních soudobých metod, které budou 

nahrazeny postupy starých Egypťanů? 

3.1 První etapa – diagnostický test 

Diagnostický test, jehož cílem bylo vyhledat žáky, kteří v daných třídách vykazují 

nejslabší porozumění zlomkům, byl sestaven ze sedmi úloh použitých v šetření TIMSS113 

a tří úloh převzatých z výzkumu Miroslava Rendla (Rendl, 2015). V rámci projektu 

TIMSS probíhá šetření jednou za čtyři roky, nicméně zapojení jednotlivých zemí 

a věkových skupin114 je nepravidelné. V posledních dvou cyklech se Česká republika mj. 

v oblasti matematiky zapojila, nicméně jak v roce 2015 115, tak v roce 2011 116 proběhlo 

                                                           
113 Trends in International Mathematics and Science Study 
114 TIMSS zjišťuje výsledky žáků 4. a 8. ročníku. 
115 Mezinárodní šetření TIMSS 2015, Národní zpráva 
116 Národní zpráva TIMSS 2011 
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šetření pouze žáků 4. ročníku. Proto byl jako zdroj úloh použit ročník 2007, z něhož byly 

vybrány pouze ty, jež se týkají zlomků.117 

Vybrané úlohy vhodně kombinují několikeré významy zlomků, jakými jsou míra, 

část-celek, poměr nebo operátor, které již byly zmíněny v rámci analýzy učebnic. Stejně 

tak obsahují základní početní operace se zlomky, jakými jsou sčítání, odčítání a násobení, 

případně dělení. Ani jedna z výše uvedených úloh při svém řešení nutně nevyžaduje 

umístění zlomku na číselnou osu, což je z hlediska chápaní zlomku jako míry a jeho 

velikosti dnes relativně častý jev. Vzhledem k podstatě tohoto výzkumu, který je zaměřen 

na didaktické využití historických principů, to však není nedostatkem, neboť ve srovnání 

s érou egyptské Staré říše je číselná osa výrazně mladším nástrojem.118 U úloh, které 

obsahovaly výběr jedné správné ze čtyř, v jednom případě pěti možností, byly některé 

z chybných variant nastaveny tak, aby odpovídaly nejpravděpodobnějším chybám, kterých 

se žáci mohou dopustit. Taktéž samotné zadání obsahovalo jak stručné pokyny ve smyslu 

„Urči!“, „Vypočítej!“, tak obsáhlejší slovní úlohy, které vyžadovaly kromě porozumění 

zlomků také jejich zapojení v kontextu. V souladu s tím byly navzájem odlišně 

formulovány taktéž ryze početní úlohy, aby se řešení jedné nedalo přímo aplikovat 

na druhou, což platí zejména u porovnání zadání úloh na sčítání a odčítání zlomků. 

Tiskovou chybou došlo neočekávaně k tomu, že u všech úloh, kde byla odpověď 

vybírána z nabízených možností, byla možnost D uvedena větším písmem. Tato chyba 

výzkum ovšem nijak neovlivnila, neboť se stala na všech školách a žáci s ní byli před 

začátkem testu srozuměni. 

 

 

 

 

                                                           
117 Tomášek, V. a kol. Výzkum TIMSS 2007 Úlohy z matematiky pro 8. ročník. Dostupné z: 
http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/TIMSS/TIMSS-2007/Ulohy-z-mat-
8-roc-publikace.pdf 
118 Dle pro. Galiny Sinkevich (2015) se představa číselné osy začala utvářet v 16. století, ale jako pojem byla 
ustálena až ve 20. století. 
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1. úloha 

 

 

Obr. 10 Diagnostický test, 1. úloha 

Na kterém kruhu je vybarvením jeho části znázorněn přibližně stejný zlomek jako 

na obdélníku nahoře? 

(Správná odpověď: D) 

 (TIMSS, 2007, úloha M7, M01-01) 

Tato úloha obsahuje v českých učebnicích poměrně vzácné propojení dvou modelů 

zobrazení zlomků u jedné otázky. Netradičně působí v zadání také slovo „přibližně“, 

jelikož je zvykem hledat přesný výsledek. U této úlohy však nezáleží na drobných 

nepřesnostech, jelikož podstatu zlomku znázorněného obdélníkovým modelem, tedy že je 

menší než jedna polovina, splňuje pouze a právě jedna z uvedených možností. Zajímavá je 

také podobnost variant A a D ve spojitosti s dělením obdélníku na dvanáct dílků. Jestliže 

by i kruhové modely byly rozděleny na dvanáct dílků, možnost A tak může být vnímána 

jako 
7

12
 a D jako 

5

12
. To by ovšem odkazovalo na symetrii obou možností, která ale graficky 

neplatí. Úspěšnost řešení této úlohy českými žáky v šetření TIMSS 2007 dosáhla 74,2 %. 
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2. úloha 

2

5
 + 

5

4
 + 

9

8
 = 

A) 
16

17
  B) 

41

40
  C) 

81

40
  D) 

111

40
 

(Správná odpověď: D) 

(TIMSS, 2007, úloha M9, M01-09) 

V tomto zadání jde pouze o sečtení zlomků, přičemž možnost A nabízí řešení 

odpovídající prostému sčítání čitatelů a jmenovatelů zvlášť, které značí nepochopení 

významu zlomků. Úspěšnost řešení této úlohy českými žáky v šetření TIMSS 2007 činila 

v mezinárodním srovnání nadprůměrných 64,7 %, avšak oproti výzkumu z roku 1999 si 

Češi pohoršili o více než 15 %. 

 

3. úloha 

Které z následujících čísel je nejmenší? 

A) 
1

2
  B) 

5

8
  C) 

5

6
  D) 

5

12
 

(Správná odpověď: D) 

(TIMSS, 2007, úloha M12, M03-03) 

Úloha vyžaduje schopnost vzájemného porovnávání zlomků s různými jmenovateli. 

Její ulehčení je skryto v čitatelích, kdy v nich tři ze čtyř zlomků obsahují číslo pět a dané 

zlomky jdou porovnat pouze pomocí poučky: „Čím větší jmenovatel, tím menší zlomek.“ 

V tom případě by se zbývající jednou polovinou stačilo porovnat jen jeden z nich. Další 

možností, mimo převedení na společného jmenovatele, je vnímat zlomky jako podíly 

a jednotlivé „příklady“ vypočítat, tedy převést zlomky na desetinná čísla. To je jistě cesta, 

jak tuto úlohu vyřešit, jenže svědčí o neschopnosti porovnat zlomky v tomto tvaru. 

Úspěšnost řešení této úlohy českými žáky v šetření TIMSS 2007 činila 66,3 %. 
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4. úloha 

Lístky na koncert stojí 10 zedů, 15 zedů a 30 zedů. Z 900 prodaných lístků byla 
1

5
 

lístků po 30 zedech a 
2

3
 po 15 zedech. Vyjádři zlomkem, jaká část prodaných lístků byla 

po 10 zedech. 

(Správná odpověď: 
2

15
) 

(TIMSS, 2007, úloha M13, M03-09) 

Ve čtvrté úloze přichází poprvé trochu složitější zadání, jelikož se jedná o slovní 

úlohu, kdy je třeba ke dvěma známým zlomkovým částem vyjádřit i třetí. Z tohoto hlediska 

obsahuje zadání nadbytečný údaj o celkovém počtu lístků. Nicméně i za jeho použití lze 

při vhodném postupu dosáhnout správného výsledku. Přestože v sobě úloha skrývá pouze 

výpočet 1 - 
1

5
 - 

2

3
, což je obdobná operace jako ve druhé úloze, měla v šetření TIMSS 2007 

úspěšnost řešení českými žáky pouze 21,9 %. 

 

5. úloha 

Dana peče brusinkový koláč z velké dávky, která je jeden a půl krát větší, než uvádí 

původní recept. Jestliže v původním receptu bylo zapotřebí 
3

4
 šálku cukru, kolik šálků cukru 

Dana pro svůj koláč potřebuje? 

A) 
3

8
  B) 1

1

8
  C) 1

1

4
  D) 1

3

8
 

(Správná odpověď: B) 

(TIMSS, 2007, úloha M15, M03-10) 

Cílem páté úlohy je násobení zlomků, které je třeba odvodit ze zadání slovní úlohy. 

Výsledek výpočtu 
3

4
 ∙ 

3

2
 = 

9

8
 navíc vyžaduje také úpravu nepravého zlomku na smíšené 

číslo. Stejně jako třetí úloha, tak i tato připouští možnost pomoci si desetinnými čísly, 

ovšem pouze v průběhu výpočtu, jelikož nabízené výsledky jsou opět ve tvaru zlomku. 

V průzkumu TIMSS 2007 dosáhla četnost jednotlivých odpovědí českých žáků 

vyrovnaných hodnot, úspěšnost tak byla jen 26,3 %. 
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6. úloha 

Který postup je správný, když chceš zjistit, kolik je 
1

5
 - 

1

3
? 

A) 
1

5
 - 

1

3
 = 

1 - 1

5 - 3
 B) 

1

5
 - 

1

3
 = 

1

5 - 3
 C) 

1

5
 - 

1

3
=

5 - 3

5 ∙ 3
 D) 

1

5
 - 

1

3
 = 

3 - 5

5 ∙ 3
 

(Správná odpověď: D) 

(TIMSS, 2007, úloha M16, M07-02) 

Odčítání zlomků je testováno odlišně, než sčítání ve druhé úloze. Zatímco v ní šlo 

o klasický výpočet, podstatou této otázky je poznat správný postup, nikoli výsledek. Ne 

zcela tradiční je zápis ve jmenovatelích u možností C a D ve formě součinu, jelikož není 

zvykem společného jmenovatele zapisovat tímto způsobem. I kvůli tomu správnou 

odpověď v TIMSS 2007 označilo jen 37,5 % českých žáků. 

 

7. úloha 

 

 

Obr. 11 Diagnostický test, 7. úloha 
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Do čtvercové sítě nakresli obdélník, jehož délka se rovná třem čtvrtinám délky 

obdélníku na horním obrázku a jehož šířka se rovná dva a půl násobku šířky obdélníku 

na horním obrázku. Ve svém obrázku uveď délku a šířku nakresleného obdélníku 

v centimetrech. Strana čtverce ve čtvercové síti je dlouhá 1 cm. 

Jaký je poměr obsahu původního obdélníku k obsahu nového obdélníku? 

(Správná odpověď: Obdélník o délce 6 cm a šířce 5 cm, poměr původního obsahu 

k novému 
8

15
) 

(TIMSS, 2007, úloha M44, M01-11) 

Sedmá úloha ve své první části opět vyžaduje násobení, tudíž zlomek v roli 

operátoru, zároveň násobení desetinným číslem, a výsledky posléze aplikuje 

v geometrickém prostředí, čímž je mimo pochopení slovní úloh a zvládnutí zlomkové 

operace prokazována i orientace ve čtvercové síti. Z použitých úloh ze šetření TIMSS 

2007, použitých v diagnostickém testu, dosáhla právě tato nejhorší úspěšnosti u českých 

žáků, když podíl úspěšných řešitelů dosáhl v její první části 19,8 % a ve druhé dokonce 

pouze 10,4 %. 

 

8. úloha 

 

Obr. 12 Diagnostický test, 8. úloha 

Když na obrázku výše jsou 
2

7
, jak vypadá celek? 

(Správná odpověď: 14 koleček) 

(Rendl 2015, s. 197-198) 

Tato úloha jde proti zvyklostem určovat část z celku, ale naopak při znalosti 

velikosti části hledá celek. Zlomek používá ve významu část-celek, případně míry, v obou 

případech po žácích vyžaduje uvědomění, že celkem je v tomto případě zlomek 
7

7
 a tedy 
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i případný výpočet chybějící části. Grafické znázornění je neobvyklé v tom, že není cílem 

dělit zadaný obrázek na části, ale naopak jej doplnit. 

 

9. úloha 

Po slevě o jednu třetinu stála mikina 756 Kč. Kolik stála původně? 

(Správná odpověď: 1134 Kč.) 

(Rendl 2015, s. 201) 

Devátá úloha je příkladem takové, která, stejně jako při počítání procentuálních 

vyjádření, vyžaduje dokonalou orientaci v uvažování celků, jejich částí, případně dalšího 

dělení a jejich vzájemných vztahů. Zadání je dále ztíženo slovním vyjádřením operátoru, 

neboť obdobná úloha, pouze s číselně vyjádřeným zlomkovým operátorem, působí dle 

výzkumu (Rendl, 2015, s. 201-204) žákům menší obtíže. 

 

10. úloha 

Matka Šetřílková peče často na víkend koláč. Dělá ho tak, aby se snědl čerstvý 

a nic nezbylo. Recept koláče obsahuje 
3

8
 kg mouky, 

1

2
 čtvrtkilogramového balení másla, 

1

4
 

kilogramového balení cukru a 3 vejce. Kromě toho samozřejmě trochu mléka ke smísení 

těsta a ovoce podle potřeby. Rodina má 5 členů, matku, otce, syna, dceru a babičku. Aby 

koláč vystačil pro celou rodinu, musí ho matka upéct z dvojnásobného množství surovin, 

než obsahuje recept. Když se koláč nakrájí, snědí otec a matka po třech dílech, děti o 
1

3
 více 

než rodiče, babička naopak o 
1

3
 méně než každý z rodičů. Kolik surovin (mouky, másla, 

cukru a vajec) je na koláč potřeba? Na kolik dílů se koláč krájí? 

(Správná odpověď: 
3

4
 kg mouky, 1 čtvrtkilogramové balení másla, 

1

2
 kilogramového balení 

cukru a 6 vajec, koláč rozkrájen na 16 dílů) 

(Rendl 2015, s. 204) 

Závěrečná slovní úloha, která má dvě podotázky, vyžaduje od žáka více 

kompetencí najednou. Musí se zorientovat v příběhu, v zadaných údajích, v jejich 

vzájemných souvislostech a pro účely první podotázky vyčíst, že je třeba pouze zadané 

hodnoty vynásobit dvěma, což i v prostředí zlomků patří mezi základní aritmetické úkony. 
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Situaci komplikuje kvantitativní vyjádření zejména u másla, kdy je třeba zdvojnásobit 

polovinu čtvrtkilogramového balení. Nepřímo zde tak dochází k násobení zlomků, 

případně je třeba jako celek vnímat čtvrtkilogramové balení, jenž už samo o sobě je 

ovlivněno zlomkem v roli operátoru. V druhé otázce je problematické vnímat číselné 

vyjádření jedné třetiny jako operátor a dále drobné nuance ve vyjádřeních „o 
1

3
 více než 

rodiče“ a „o 
1

3
 méně než každý z rodičů“. 

3.2 Charakteristika škol zapojených do výzkumu 

 Výzkum byl proveden celkem ve čtyřech třídách v rámci tří pražských škol, 

konkrétně ve dvou základních školách a jednom osmiletém gymnáziu. Z první 

ze základních škol, pro potřeby této práce ji nazvěme ZŠ První, se zúčastnila jedna třída 

ze sedmého ročníku, která během výuky používá učebnici Odvárka. Z druhé školy, tedy 

ZŠ Druhé, se zúčastnily dvě třídy sedmého ročníku, obě používající učebnici Půlpána,119 

a z gymnázia jedna třída z ročníku prim, jež používá učebnici Binterové. Školy byly 

vybrány především z hlediska časové dostupnosti a ochoty vyučujících spolupracovat 

a také pro konfrontaci žáků základních škol se, byť o ročník mladšími, žáky gymnázia. 

Šetření se zúčastnilo celkem 73 žáků, přičemž jednotlivé rozdělení podle tříd je zřejmé 

z tabulky. 

škola ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium 

zúčastnění 16 17 18 22 

Tab. 2 Počet zúčastněných žáků šetření podle tříd 

Průběh šetření byl ve všech třídách identický a, jak již bylo zmíněno, sestával ze tří 

etap. První z nich byl diagnostický test. Ten jsem zadal osobně se stručnými instrukcemi, 

aby v něm žáci negumovali, nebělili, nezačmárávali a podobně. Bohužel se tomu i tak 

v mnoha případech stalo. Žákovský reflex schovat, co se nepovedlo, je natolik silný, že ani 

jistota neudělování známek jej nedokázala zcela potlačit. Také jsem žáky vyzval v případě 

jakýchkoli výpočtů k využívání výhradně předložených listů a snahu o alespoň pokus 

zodpovědět všechny otázky. K dispozici měli celou vyučovací hodinu, kterou jsem 

po konzultaci s danými vyučujícími považoval za dostatečně dlouhý časový prostor, 

                                                           
119 PŮLPÁN, Zdeněk, Michal ČIHÁK a Šárka MÜLLEROVÁ. Matematika 7 pro základní školy, Aritmetika. 1. 
vyd. Praha 2: Státní pedagogické nakladatelství, 2008. 
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nicméně ať už z časových nebo vědomostních důvodů zůstalo v souhrnu mnoho úloh bez 

jakékoli známky řešení. 

3.3 Druhá etapa – vyhodnocení diagnostického testu 

Vyplněné diagnostické testy byly vyhodnoceny a v rámci jednotlivých tříd seřazeny 

podle počtu chyb. Mezi chyby nebyly počítány úlohy, které zůstaly nevyplněny, protože 

účelem bylo vyselektovat ty žáky, kteří měli největší chybovost a jejich kroky s nimi 

rozebrat. U prázdných úloh by tedy nebylo co k analyzování. Důsledkem toho nemusel být 

žák s největším počtem chyb nejhorším řešitelem, pakliže jiný žák několik úloh vynechal. 

Záměrem bylo z každé třídy vybrat pět žáků, s nimiž jsem při druhé návštěvě škol vedl 

individuální rozhovory pro pochopení jejich uvažování, které k dané chybě vedlo. Vlivem 

absence některých žáků nebo nedostatku či naopak přebytku času během jedné vyučovací 

hodiny, kdy rozhovory v ústraní probíhaly, v každé ze tříd nakonec došlo ke čtyřem 

až sedmi dialogům. 

 Vyhodnocení testů bylo sumarizováno na základě zvolené možnosti, pokud je 

otázka nabízela, a na stejných nebo obdobných chybných prvcích. U úloh s možností 

výběru odpovědi docházelo k situacím, že chybná odpověď neměla žádnou argumentaci 

a s daným žákem nebyl veden rozhovor. Proto se v těchto případech nedá hovořit 

o zařazení k určitému typu chybu, snad jen v případě, kdy byla zvolená možnost nabídnuta 

právě, aby žáky cíleně zmátla, například sčítání čitatelů a jmenovatelů zvlášť při sčítání 

zlomků. 

 

1. úloha 

Chybně Správně Chybně 

A B C D E 

3 z 73 / 4,1 % 0 0 70 z 73 / 95,9 % 0 

Tab. 3 Četnost odpovědí 1. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

15 z 16 / 93,8 % 17 z 17 / 100 % 16 z 18 / 88,9 % 22 z 22 / 100 % 70 z 73 / 95,9 % 

Tab. 4 Počet správných řešitelů 1. úlohy dle tříd 

Úvodní úloha byla zároveň tou vůbec nejúspěšnější napříč šetřením, kdy chybnou 

možnost zvolili pouze tři žáci. Jeden z nich, žák č. 1 ze ZŠ První (jde o žáka, se kterým byl 
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následně veden rozhovor i třetí etapa výzkumu; obdobné značení bude používáno u všech 

takových případů), si při následném rozhovoru uvědomil, že v koláčovém modelu oproti 

zadanému modelu čokolády prohodil barvy a správně tedy měla být možnost D. S druhým 

z chybujících, žákem ZŠ Druhé, třídy II, rozhovor neproběhl, tudíž se stejné příčiny pouze 

domnívám. Nejzajímavější způsob řešení vzešel od třetího chybujícího, taktéž žáka ZŠ 

Druhé, třídy II. Ten si nejprve vzorový obdélník označil zlomkem 
7

5
 s odůvodněním: „Tady 

je těch dílků sedm a tady jich je pět, takže jsem si to tak rozdělil.“ Jako odpověď pak zvolil 

A, jelikož se mu to zdálo nejpodobnější, ale po upozornění, že u této možnosti ve srovnání 

se zadáním poměr barev neodpovídá, si chybu uvědomil a bez většího zaváhání se opravil 

na D. Porovnat barevné části na dvou modelech tomuto žákovi tedy problém nedělá, 

ale evidentně má zcela zkreslenou představu o významu čitatele a jmenovatele ve 

zlomkovém zápisu. Jeho interpretace se blíží významu poměru, nicméně to si žák dle 

rozhovoru neuvědomuje a v tomto případě se jedná o náhodu. 

I mezi úspěšnými řešiteli se nalezlo několik, kteří předvedli chybnou argumentaci, 

zejména při snaze o zlomkové vyjádření jednotlivých možností. 

 

Obr. 13 Řešení 1. úlohy žáka č. 2 ZŠ První 
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Rozhovor se žákem č. 2 ze ZŠ První 

T (tazatel): U první úlohy máš u obdélníku správně uvedeno 
5

12
, nakonec jsi správně 

označil možnost D, co tě k tomu vedlo? 

Ž (žák): Že je to míň než polovina. 

T: Přesně tak. Proč jsi tu možnost ale popsal zlomkem 
4

11
? Proč ta jedenáctka 

ve jmenovateli? 

Ž: Myslel jsem si, že by to tak mohlo být, že by to mohly být jedenáctiny. Protože 

u E to vypadá jako jedenáct na hodinách. 

T: A co tohle (ukazuji na možnost C zobrazující 
3

4
, kterou žák popsal jako 

1

75
)? 

Ž: (přemýšlí) Aha, to jsem si spletl s procenty, myslel jsem to jako 75 %. 

T: A ještě tady u A jsi měl původně 
1

2
 a 

1

8
? To mělo znamenat co? 

Ž: Jako že je to polovina a kousek navíc. 

Pozoruhodné je především přeškrtané vyjádření „
1

2
 a 

1

8
“ (viz obrázek 13), které sice 

není přesné (na modelu není znázorněno 
5

8
), nicméně svým stylem přesně odpovídá 

způsobu zápisu zlomků starých Egypťanů. Z toho se dá usazovat, že tento žák dobře vnímá 

velikost kmenových zlomků, ale má problémy, jakmile je v čitateli jiná cifra než jednička. 

To potvrzuje také třetí část výzkumu, která je uvedena v podkapitole 3.4. Kmenovým 

zlomkem popsal také možnost C, když si spletl zlomkové vyjádření s procentuálním. 

Souvislostí kruhového modelu s hodinami se nechala ovlivnit také žákyně č. 4 (viz 

obrázek 14) ze ZŠ První, která správně označila možnost D, ale A vyjádřila jako 
7

2
 a E jako 

55

1
. Z rozhovoru vyplynulo, že hodnoty 7 a 55 v čitatelích zvolila jako odpovídající 

na  ciferníku sedmi hodinám, respektive padesáti pěti minutám. Jelikož možnost A vnímala 

jako podobnou možnosti B, kterou označila správně jako jednu polovinu, zvolila polovinu 

právě i u A. V případě E si jedničku ve jmenovateli tipla, jen aby dostala zlomek. 
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Obr. 14 Řešení 1. úlohy žákyně č. 4 ZŠ První 

 

2. úloha 

Chybně Správně 

A B C D 

5 z 73 / 6,8 % 0 2 z 73 / 2,7 % 66 z 73 / 90,4 % 

Tab. 5 Četnost odpovědí 2. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

15 z 16 / 93,8 % 13 z 17 / 76,5 % 16 z 18 / 88,9 % 22 z 22 / 100 % 66 z 73 / 90,4 % 

Tab. 6 Počet správných řešitelů 2. úlohy dle tříd 

Druhá úloha byla zároveň poslední, jejíž celková úspěšnost se dostala 

nad devadesát procent. Zajímavé je její srovnání s první úlohou, kdy žáci gymnázia byli 

opět bezchybní, žáci ZŠ První a ZŠ Druhé, třídy II, dosáhli stejné úspěšnosti, ale žáci ZŠ 

Druhé, třídy I, se ve čtyřech případech zhoršili. Nejčastější chybou byla očekáváná 

možnost A, 
16

17
, kde se jedná o součet čitatelů a jmenovatelů zvlášť. Tato chyba se vyskytla 
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ve všech třech třídách základních škol. Žák č. 1 ze ZŠ První uvedl: „Já to znám jako krát 

a děleno, to mi jde, ale takhle to neumím. Nepamatuju si, jak se počítá plus a minus.“ Žák 

tedy ovládá procedurálně snazší operaci násobení (včetně dělení jako násobení zlomkem 

převráceným), oproti násobení přirozených čísel nevyžaduje nic navíc, ale aditivním 

operacím, které vyžadují i jiné dovednosti, nerozumí. Jiná úspěšná řešitelka, žákyně č. 5 

z gymnázia, počítala správně až na druhý pokus. Během prvního výpočtu totiž zlomek 
2

5
 

opsala, ale ve zlomku 
5

4
 čitatel dvěma vynásobila, zatímco jmenovatel dvěma vydělila. 

Analogickou chybu udělala i u třetího sčítance. Možnost C byla označena pouze žáky ZŠ 

Druhé, třídy I. V jednom případě nebyl postup uveden, v druhém řešitelka označila pouze 

pravděpodobně tu variantu, která si jí zdála jako nejbližší jejímu výsledku, jenž vzešel 

z postupu uvedeném na obrázku 15. 

 

Obr. 15 Řešení 2. úlohy žákyně ZŠ Druhé, třídy I 

Tato žákyně sice prokázala znalost převádění na společného jmenovatele jako 

vzájemného vynásobení všech jmenovatelů, ovšem zjevně jde o znalost ryze formální. 

Jednotlivé zlomky vždy rozšířila jmenovatelem každého z nich. Proto je po převedení 

na společného jmenovatele v čitateli součet pětinásobku prvního, čtyřnásobku druhého 

a osminásobku třetího zlomku. Žákyně je uvedena bez čísla, rozhovor s ní veden nebyl, 

protože během vyučovací hodiny, ve kterém probíhaly, ve třídě chyběla. 
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3. úloha 

Chybně Správně 

A B C D 

7 z 73 / 9,6 % 2 z 73 / 2,7 % 8 z 73 / 11 % 56 z 73 / 76,7 % 

Tab. 7 Četnost odpovědí 3. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

13 z 16 / 81,3 % 8 z 17 / 47,1 % 14 z 18 / 77,8 % 21 z 22 / 95,5 % 56 z 73 / 76,7 % 

Tab. 8 Počet správných řešitelů 3. úlohy dle tříd 

Přestože počet správných řešení třetí úlohy dosáhl v porovnání s prvními dvěma 

výrazně nižší hodnoty, 76,7 %, stále se jednalo o třetí nejúspěšnější úlohu. Při hledání 

nejmenšího čísla mě překvapilo, že pouze tři žáci uvažovali chybně, že je nejmenším 
1

2
, 

protože jde o nejmenší cifry. Takto uvažovali žáci ze ZŠ První a ZŠ Druhé, třídy I. 

Zároveň však šlo o nejčetnější chybu, jejich spektrum u tohoto příkladu bylo poměrně 

široké. Celkem třikrát, na ZŠ První a ZŠ Druhé, třída II, se také objevila možnost C, 
5

6
, 

s navzájem podobnými odůvodněními. 

Rozhovor se žákyní č. 4 ze ZŠ První 

T: Jako nejmenší jsi zvolila 
5

6
, proč? 

Ž: Řekla jsem si, že jedna polovina, to to být nemůže. No a z toho ostatního jsou 

nejmenší čísla u 
5

6
. 

Rozhovor se žákyní č. 6 ze ZŠ Druhé, třídy II 

T: Proč C? 

Ž: A (možnost A, pozn. autora) to není, protože polovina něčeho je velká část. A ty 

ostatní jsem si zkoušela na papírku zkrátit a C mi vyšlo jako nejmenší, protože to 

po zkrácení je 
1

3
. 

Také žák č. 7 ze stejné školy zvolil C, jelikož jedna polovina je velká a z ostatních 

možností právě C obsahuje nejmenší cifry. Tyto způsoby uvažovaní ukazují na schopnost 

orientace ve kmenových zlomcích, respektive minimálně v představě velikosti jedné 

poloviny, avšak u nekmenových zlomků je zřejmá absence reálného porozumění zlomků. 

Ještě větší mezery ukázal rozhovor se žákyní č. 1 na ZŠ Druhé, třída I. 
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Rozhovor se žákyně č. 1 ze ZŠ Druhé, třídy I 

T: Měla jsi najít nejmenší číslo, proč jsi zvolila C? 

Ž: No protože 
5

12
 je větších než 

5

6
 a 

5

8
 je taky větších než 

5

6
 a u 

1

2
 jsem nevěděla. 

T: Proč myslíš, že je 
5

12
 větších než 

5

6
? 

Ž: Protože 12 je větší než 6. Já jsem jako myslela, že… No, teď v tom mám guláš… 

Těch 5 to se jako označuje, kolik je tam těch čtverečků? 

T: Ano. 

Ž: A tohle (ukazuje na jmenovatel) znamená, kolik jich je vyplněných? 

T: To ne. Plete se ti, co ta čísla ve zlomku znamenají? 

Ž: No, tohle je jmenovatel a tohle čitatel. 

T: To máš pravdu, ale to teď není tak důležité. Ano, například u D je ve jmenovateli 

12, ale proč… 

Ž: (skočí do řeči): No právě, že se to rozkrájí na nejvíc kousků, na 12, tak je to 

největší. 

Vedle absolutní neorientace ve velikostech zlomků je patrné, že je žákyně fixována 

na formální znalosti a poučky a nevnímá správně už samotnou podstatu zlomku. 

Mechanicky má naučeny pojmy čitatel, jmenovatel a pomůcky, že ta čísla reprezentují 

počet všech a počet vybarvených čtverečků. Evidentně ale nerozumí podstatě této 

pomůcky, jelikož počty čtverečků vzhledem ke zlomku prohodila, aniž by si následně byla 

vědoma chyby. Další dva žáci označili C pod dojmem, že otázka zněla, které z čísel je 

největší. V takovém případě by měli pravdu. Podobně, ač nevědomě, uvažoval žák č. 2 ZŠ 

Druhé, třídy I. 

Rozhovor se žákem č. 2 ze ZŠ Druhé, třídy I 

T: Označil jsi jako nejmenší číslo 
5

6
, co tě k tomu vedlo? 

Ž: Protože jsem si nakreslil šestiny, vyškrtal jsem si těch pět a vyšlo mi z toho, že je 

to jako nejmenší, že tam vyšel ten jeden čtvereček. Jinde jich zbylo víc nebo polovina. 

Ze správných řešitelů zvolili dva, oba ze ZŠ První, metodu přes desetinná čísla, 

přičemž žákyně č. 6 úlohu bez problému zvládne i bez nich, zatímco žák č. 5 nikoliv. 
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Rozhovor se žákem č. 5 ze ZŠ První 

T: Zkusíme to jenom přes zlomky. Kdybys měl porovnat 
1

2
 a 

5

8
, co z toho je větší? 

Ž: No, asi ta jedna polovina. 

T: Proč? 

Ž: Protože osminy jsou malý dílky. 

T: A když porovnáš 
1

2
 a 

5

6
. 

Ž: (dlouho přemýšlí) Abych řekl pravdu, nevím. Porovnávání zlomků mi nejde, 

do toho nevidím. Musím si to přepsat na desetinný čísla. 

Jak vidno, tento žák ovládá zlomek v roli podílu a dokáže si s ním tímto způsobem 

poradit. V původním tvaru tomu tak není a menší velikost zlomku spojuje s větším 

jmenovatelem, neboli s krájením na menší dílky. Další dva žáci, oba ze ZŠ Druhé, třídy II, 

nezapřeli, že správnou odpověď D jen tipli. Žák č. 1 to přiznal až během rozhovoru. 

Přestože označil správnou odpověď, vzhledem k jeho celkově slabému výkonu v testu mě 

zajímala jeho argumentace u této úlohy. 

Rozhovor se žákem č. 1 ze ZŠ Druhé, třídy II 

T: Tady jsi odpověděl 
5

12
 a zajímalo by mě, jak jsi k tomu došel. To jsi tipoval, nebo 

nějakým způsobem odvodil? 

Ž: Já jsem věděl, že 
5

12
 je jako nejmíň. Takže jedna polovina je jedna část toho. 

Něco je nakrájený a to rozpůlím, což je jako hodně. Pět osmin taky, pět šestin taky, ale pět 

dvanáctin je málo. 

T: Jako že dvanáctiny jsou malé dílky? 

Ž: Jo. 

T: A kdyby bylo třeba 
8

12
, tak je to taky nejmenší? Kdyby D bylo tohle, co bys vybral 

jako nejmenší? 

Ž: (přemýšlí) Céčko… Ne, béčko! 

T: Proč béčko, 
5

8
? 
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Ž: No protože je tam osm dílků, tak je to nejmenší. 

T: Ale těch 12 dílků u D je víc než 8. 

Ž: Hm… Nevím, tipnul jsem to. 

Potvrdil jsem si tedy své podezření, že správná odpověď byla náhodná, možnost D 

zvolil pouze z důvodu největšího čísla ve jmenovateli. Zároveň však žák nedokázal být 

v tomto pohledu konstantní, kdy při doplňující otázce zvolil osmičku ve jmenovateli 

a nakonec přiznal, že neví. Zajímavou a správnou úvahu předvedl žák č. 3 ze třidy II, ZŠ 

Druhé, když si uvědomil, že čím větší je jmenovatel, tím menší je zlomek a jelikož mají tři 

zlomky stejného čitatele, je z nich dle tohoto pravidla nejmenší 
5

12
. S jednou polovinou tak 

stačilo porovnat už jen tento a jedna polovina je víc. 

 

4. úloha 

Správně Chybně 

2

15
 120 

13

15
 Nic Graficky 

Chybná 

úprava 
2

3
 

Ostatní 

30 z 73 / 

41,1 % 

7 z 73 / 

9,6 % 

7 z 73 / 

9,6 % 

13 z 73 / 

17,8 % 

2 z 73 / 

2,7 % 

4 z 73 / 

5,5 % 

10 z 73 / 

13,7 % 

Tab. 9 Četnost odpovědí 4. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

9 z 16 / 56,3 % 2 z 17 / 11,8 % 6 z 18 / 33,3 % 13 z 22 / 59,1 % 30 z 73 / 41,1 % 

Tab. 10 Počet správných řešitelů 4. úlohy dle tříd 

Čtvrtá úloha byla první ve formě slovní úlohy a zároveň bez výběru z možností. 

Z obou důvodů jsem předpokládal, že bude patřit mezi nejméně úspěšné, což se potvrdilo. 

V rámci třídy I na ZŠ Druhé se ke správnému výsledku dopracovali pouze dva žáci. Míru 

chybovosti zvyšuje téměř dvacet procent žáků, kteří zvolili správný postup, ale nedokončili 

jej ve smyslu odpovědi na danou otázku. Tito žáci buď spočetli, že v poslední části bylo 

120 lístků, ale už zapomněli, že šlo o vyjádření zlomkem, tedy že stačilo tento 

mezivýpočet vztáhnout k základu 900 lístků, anebo za výsledek prohlásili zlomek 
13

15
, 

namísto hledaného doplňku do celku, obě takové chyby se objevily ve všech zkoumaných 

třídách. Mezi první případ patří například žák č. 3 ze ZŠ První. 
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Rozhovor se žákem č. 3 ze ZŠ První 

T: Co si myslíš, že se mi na tomhle nelíbí? 

Ž: No, asi odpověď? 

T: Ano, ale proč? 

Ž: Že je tady vyjádři zlomkem, jaká část prodaných lístků… Jo, zlomkem! 

T: No právě. 

Ž: Když máme… Když je to… 

T: Máš pravdu, že lístků zbylo 120. Ale jaká část je to zlomkem? 

Ž: Bychom museli mít celek a to je 780 a těch 120 to je… Museli bychom 780 

vydělit 120? 

T: Určitě? Podívej se ještě jednou do zadání. Kolik bylo lístků celkem? 

Ž: Z 900 prodaných lístků… 900! Takže 120 lomeno 900? 

T: Přesně tak. Dá se to ještě nějak zkrátit? 

Ž: Deseti, takže 
12

90
. Pak ještě třema, to je 

4

30
. A dvěma, takže 

2

15
. 

Tento žák evidentně ovládá zlomkovou podstatu úlohy, byť s malou dopomocí 

ohledně určení celku. Hlavní problém u něj tkví v porozumění slovní úloze, orientaci 

v uvedených hodnotách a v koncentraci na otázku. Problematika slovních úloh však není 

předmětem této diplomové práce. 

Mezi zásadní chyby z hlediska práce se zlomky patří nesmyslné úpravy zadaných 
2

3
, 

kterých se dopustili výhradně žáci obou tříd ZŠ Druhé, například žákyně č. 6 (obrázek 16) 

a žák č. 3 (obrázek 17) ze třídy II. Žákyně č. 6 navíc neargumentovala ryze matematicky, 

ale odkazovala se na podobnost s úlohou v pracovním sešitě. Ta na žákyni patrně 

zapůsobila jako izolovaný model a jelikož si v této úloze nevěděla rady, použila zkušenost 

s takovým modelem, aniž by byla schopná posoudit jeho správnost v tomto kontextu. 



81 
 

 

Obr. 16 Řešení 4. úlohy žákyně č. 6 ZŠ Druhé, třídy II 

Rozhovor se žákyní č. 6 ze ZŠ Druhé, třídy II 

T: Proč jsi tady 900 dělila 6? 

Ž: Protože jsou tu ty dvě třetiny, tak dva krát tři. 

T: A když ti tedy vyšlo, že zbývá 570 lístků, jak jsi z toho udělala zlomek 
570

1 000
? 

Ž: Protože to mělo být zkrácený na ten zlomek, tak jsem se z toho snažila udělat 

něco ve stylu zlomku. 

T: Takže ten jmenovatel 1000 jsi jen tipla? 

Ž: No my jsme dělali něco podobnýho v pracovním sešitě, tak to vypadalo podobně. 

Rozhovor se žákem č. 3 ze ZŠ Druhé, třídy II 

T: Tady dvakrát dělíš 900, proč pěti a dvěma? 

Ž: Pěti protože je tu ta pětina. A dvěma… Protože mi přišlo, že je to polovina ty dvě 

třetiny, tak jsem to dělil dvěma. 
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T: Takže ti vyšlo 180, sečetl jsi to se 450, součet odečetl od 900 a vyšlo ti 270. Jak 

jsi pak přišel na to, že zlomkem to jsou tři poloviny? 

Ž: To nevím, prostě jsem tipnul nějakej zlomek, protože to mělo být ve zlomku. 

 

Obr. 17 Řešení 4. úlohy žáka č. 3 ZŠ Druhé, třídy II 

Z postupu obou žáků je patrné, že násobení kmenovým zlomkem umějí aplikovat 

jako dělení jeho jmenovatelem, ale u jen lehce těžšího zlomku, jakými jsou dvě třetiny, 

jejich představy o počítání se zlomky troskotají. Konkrétně u žáka č. 3 v souvislosti 

s předchozí úlohou lze usuzovat, že má schopnost si zapamatovat algoritmy a poučky (viz 

jeho myšlenku o porovnávání zlomků se stejným čitatelem), ale hlubší porozumění schází. 

Naopak nebývale konstruktivní přístup vzešel od žákyně č. 6 ze ZŠ První. Ta sice 

při grafickém řešení zvolila nepříliš ideální model čokolády o formátu tři krát tři, 

v důsledku čehož správného výsledku nakonec nedosáhla, ale její představa byla správná. 
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Obr. 18 Řešení 4. úlohy žákyně č. 6 ZŠ První 

Rozhovor se žákyní č. 6 ze ZŠ První 

T: Zjevně ses snažila o nějaké grafické řešení. Jak jsi přišla na hodnotu 1,2? 

Ž: Protože ta část o 30 zedech mi vyšla 1,8, takže zbývalo 1,2. 

T: A ten výpočet nahoře, devět děleno pěti, znamená co? 

Ž: No z toho mi právě vyšlo to 1,8 pro těch 30 zedů. Protože jsem si nakreslila 

devět čtverečků a potřebovala jsem z toho pětinu. 

Problém zjevně nastal při vyjádření velikosti třetí části jako 1,2. V tu chvíli žákyně 

viděla desetinné číslo, které už jen upravila na desetinný zlomek a zkrátila. Pakliže by 

udržela postup a význam zlomku část-celek, došla by k zápisu 
1,2

9
, který sice není 

standardní, ale jako podíl je ekvivalentní se správným výsledkem 
2

15
. Dále z rozhovoru 

vyplynulo, že žákyni zmátla hodnota 1,2 a jako desetinné číslo ji nenapadlo vnímat jako 

čitatel zlomku. Takový jev poukazuje na etapu izolovaných modelů a neschopnost se přes 

ni povznést výš. V tomto případě bych ale takový omyl přisuzoval spíše nestandardní 

situaci, kdy nefunguje ryzí vnímání zlomku jako 
𝑎

𝑏
, protože není zvykem ani za jednu 

proměnou dosadit desetinné číslo. Nadhled nad izolovanými modely také ukazuje škrtnutí 

koláčového a finální volba modelu čokolády, který je při dělení na žákyní požadovaných 
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devět dílů vhodnější, nicméně v kontextu této úlohy by lepší volbou bylo patnáct dílů. 

I druhý pokus o grafické řešení, který se v šetření objevil, pocházel ze ZŠ První, ovšem 

nebyl úspěšný ani z hlediska chyby zajímavý. 

 

5. úloha 

Chybně Správně Chybně 

A B C D 1
7

8
 Nic 

10 z 73 / 

13,7 % 

28 z 73 / 

38,4 % 

11 z 73 / 

15,1 % 

21 z 73 / 

28,8 % 

2 z 73 / 

2,7 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

Tab. 11 Četnost odpovědí 5. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

11 z 16 / 68,8 % 4 z 17 / 23,5 % 4 z 18 / 22,2 % 9 z 22 / 40,9 % 28 z 73 / 38,4 % 

Tab. 12 Počet správných řešitelů 5. úlohy dle tříd 

Byť pátá úloha patřila mezi ty s možností výběru odpovědi, z hlediska celého testu 

dopadla vůbec nejhůře. V meziškolním srovnání je zajímavé, že jde o jednu z pouze dvou 

úloh, kdy nebyli nejúspěšnější žáci gymnázia, ale ZŠ První, navíc velmi výrazně. Chybná 

varianta D byla vybrána téměř třiceti procenty žáků. Sedm z nich, ze všech tříd kromě ZŠ 

První, přičemž hned pět z gymnázia, tuto volbu odůvodňovalo obdobně jako žák č. 2 ze ZŠ 

Druhé, třídy I: 

Rozhovor se žákem č. 2 ze ZŠ Druhé, třídy I 

T: Měl jsi udělat jeden a půl krát větší množství než tři čtvrtiny. Jak jsi přišel 

na možnost D? 

Ž: Tak dvakrát větší je šest osmin a ještě půlku… Moc jsem to nepochopil, tak jsem 

to nějak zkoušel vypočítat a napadlo mě tohle. 

Kromě špatného pochopení jeden a půl krát větší dávky, kdy měli žáci tendenci 

násobit dva a půl krát, se opakovaně vyskytla chyba, kdy místo násobení dvěma proběhlo 

rozšíření dvěma, právě i tento žák hovoří o šesti osminách. Stejně tak dva žáci, kteří si jako 

odpověď připsali možnost 1
7

8
, vynásobili zadané tři čtvrtiny po úpravě na šest osmin dva 

a půl krát. Podobně, z hlediska násobení dvěma a půl, uvažovala žákyně č. 4 gymnázia 

a z rozhovoru s ní vzešel velmi pozoruhodný podnět, kdy při násobení není v souladu 
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matematická čeština s hovorovou češtinou. Uvažujme, že když se někdo při porovnávání 

množství vyjádří „mám toho jednou tolik, co ty“, z matematického hlediska jde 

o dvojnásobek. Z toho důvodu při zadání jeden a půl krát většího množství žákyně hledala 

dvou a půl násobek původního. Stejná žákyně se následně dvakrát, z čehož první pokus 

přeškrtala, za sebou dopustila téhož omylu při snaze o vyjádření výsledku smíšeným 

číslem. 

 

Obr. 19 Řešení 5. úlohy žákyně č. 4 gymnázia 

Kromě chyby, kdy sečetla zlomky způsobem čitatele a jmenovatele zvlášť, oba dva 

poslední řádky vykazují stejný myšlenkový proces, když zlomek za jedničkou je doplňkem 

do celku ke zlomku před rovnítkem. Během rozhovoru žákyně mluvila o pravidle, že je 

vždy třeba napsat jedničku a to, co ze zlomku zbyde. Přestože se z ostatních příkladů dá 

usuzovat, že zlomky pro tuto žákyni nejsou tak závažným problémem, v této úloze 

vykázala fixaci na algoritmus přepisování nepravého zlomku na smíšené číslo, aniž by si 

uvědomila, že ho aplikuje na pravé zlomky. 

 Stejně častou chybou a ve stejných třídách byla možnost A s analogickou 

argumentací při násobení pouze jednou polovinou. Nejzajímavější odůvodnění zaznělo 

od žákyně č. 3 ze ZŠ Druhé, třídy I, která navíc během rozhovoru několikrát použila termín 

„krátit, vykrátit“, když hovořila o násobení: 
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Rozhovor se žákyně č. 3 ze ZŠ Druhé, třídy I 

T: Tři čtvrtiny jsi měla vynásobit jeden a půl krát, jak ses dostala ke třem osminám? 

 Ž: Já jsem si to vykrátila dvouma, ale nějak mi to tam nevycházelo, takže čtyři krát 

dva je osm. A trojku jsem tam nechala. 

 

6. úloha 

Chybně Správně Chybně 

A B C D Nic 

10 z 73 / 13,7 % 11 z 73 / 15,1 % 10 z 73 / 13,7 % 41 z 73 / 56,2 % 1 z 73 / 1,4  % 

Tab. 13 Četnost odpovědí 6. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

11 z 16 / 68,8 % 10 z 17 / 58,8 % 11 z 18 / 61,1 % 9 z 22 / 40,9 % 41 z 73 / 56,2 % 

Tab. 14 Počet správných řešitelů 6. úlohy dle tříd 

Počet úspěšných řešitelů šesté úlohy je zvláštní tím, že ačkoli v gymnaziální třídě 

bylo nejvíce, dvaadvacet žáků, a v drtivé většině úloh byli nejúspěšnější, v tomto případě 

jich v absolutních číslech bylo nejméně, pouze devět, a to přesto, že ve druhé úloze, 

zaměřené na sčítání, byli stoprocentní. Chybné odpovědi měly vyrovnané zastoupení, 

stejně jako jejich rozptyl po třídách. Nejčastější chybou nejméně úspěšné gymnaziální třídy 

byla možnost A, která se objevila čtyřikrát a v součtu všech tříd desetkrát. Minimálně 

v jednom případě, u žáka č. 2 na ZŠ První, za tím stálo také netradiční zadání úlohy, kdy 

šlo o to vybrat správný postup. Podobně uvažoval i jeho spolužák, žák č. 3, který nakonec 

zvolil B. 

Rozhovor se žákem č. 2 ze ZŠ První 

T: Tady je příklad na odčítání. Sčítání jsi měl správně, proč jsi tady zvolil A? 

Myslíš, že se takhle odečítají zlomky? 

Ž: Jo, myslím, že jo. 

T: Vážně? Jak jsi postupoval u sčítání? 

Ž: (nalistuje zpět a chvíli přemýšlí) Jo, společnej násobek. Takže se musí pět krát 

tři… (a dál neví). Si totiž ten jmenovatel normálně takhle nerozepisuju. 
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Rozhovor se žákem č. 3 ze ZŠ První 

T: Proč jsi tady odpověděl B? Sčítání jsi měl předtím správně. 

Ž: Aha… Tady v tom případě by mělo být správně… Déčko, to je ten samej příklad 

jako předtím, se společným jmenovatelem. 

T: Co tě tedy vedlo k tomu B? 

Ž: Protože když hledám společnýho jmenovatele, tak si to takhle nerozepisuju, tak 

mě to zmátlo. 

T: A ta jednička nahoře? 

Ž: No ta je u obojího, tu jsem tam nechal. 

Tento žák potvrdil, že úskalí úlohy nemuselo být pouze v  matematické podstatě, 

ale z velké části v její formě. Žáci jsou zvyklí spíše počítat než hledat chyby v nabízených 

početních postupech. Paradoxně je zmátl také podrobný zápis, jelikož při převádění 

na společného jmenovatele uvádějí rovnou jeho hodnotu. Forma součinu se pro mnohé 

ukázala být zavádějící. I proto, tak jako vyplynulo z posledního rozhovoru, celkem 

jedenáct žáků ze všech tříd zvolilo možnost B, přičemž hned devět z nich s argumentací, 

že když jsou v obou čitatelích jedničky, tak tam zůstanou a jmenovatelé se odečtou. 

Možnost C volili žáci z různých důvodů, ať už že věděli, že ve jmenovateli má být součin 

a tipovali mezi C a D, z nepozornosti nebo bez popsání důvodů. Rozhovor jsem vedl také 

se žákem č. 3 třídy II ZŠ Druhé, přestože označil správně D, neboť mě zajímalo, jakým 

způsobem uvažoval. 

Rozhovor se žákem č. 3 ze ZŠ Druhé, třídy II 

T: Jak jsi u odčítání dospěl k D? 

Ž: To jsem si nějak pamatoval ještě z učení, že má být dole společný násobení. 

T: Tak proč jsi zvolil D a ne C? 

Ž: No… Jo, aby se to mohlo zkrátit, ne? Aby se to mohlo zkrátit, protože tři minus 

pět a pět krát tři, tak to se krátí šikmo. Tak abysme to mohli zkrátit a vyšel nám menší 

výsledek. 

T: Takže kdybychom to měli pod sebou, tak to krátit nepůjde? 

Ž: Ne, nepůjde. 
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Žák č. 3 ze ZŠ Druhé, třídy II znovu prokázal, že disponuje pouze kusými 

formálními znalostmi o zlomcích. Jak sám říká, pamatoval si, že ve jmenovateli má být 

společný násobek, nicméně princip krácení má podchycen zcela špatně. Zjevně se tuto 

činnost žáci učili zejména na násobení zlomků, které bylo možné zkrátit takzvaně křížem. 

Právě tato mnemotechnická pomůcka se u žáka stala dominantní bez ohledu na to, že je 

v čitateli odčítání a že krácení je spjato s násobením, ne s křížovým postupem. Navíc 

možnost krácení jako argument pro správný postup při odčítání je naprosto mylná. Svědčí 

o neporozumění skutečnému požadavku a marné snaze o nalezení, respektive promítnutí 

svého formálního poznatku do jedné z nabízených možností. 

 

7. úloha 

Správně Chybně 

6 x 5 cm 5 x 6 cm 8 x 2 cm Šířka 4,5 cm Nic Ostatní 

44 z 73 / 

60,3 % 

2 z 73 / 

2,7 % 

3 z 73 / 

4,1 % 
2 z 73 / 2,7 % 

8 z 73 / 

11 % 

14 z 73 / 

19,2 % 

Tab. 15 Četnost odpovědí 7. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

10 z 16 / 62,5 % 9 z 17 / 52,9 % 10 z 18 / 55,6 % 15 z 22 / 68,2 % 44 z 73 / 60,3 % 

Tab. 16 Počet správných řešitelů 7. úlohy dle tříd 

Sedmá úloha se ukázala jako nejhůře hodnotitelná a to v obou svých otázkách. 

U první se z jedenadvaceti chybných řešení pouze jedno objevilo ve třech případech, jinak 

ne více než dvakrát. Druhá otázka, ohledně poměru obsahů původního a nového obdélníku, 

zůstala nevyhodnocena. V rámci celého výzkumu byla správně zodpovězena pouze třikrát. 

Jak jsem se dozvěděl od učitelů všech zkoumaných tříd, ani v jedné ještě poměr nebyl 

probírán a žáci si s úlohou sami bohužel neporadili. 

Zmiňovaná nejčastější chyba tkvěla v nepochopení první otázky, kdy všichni tři 

žáci, po jednom z obou tříd ZŠ Druhé a gymnázia, pouze obkreslili zadaný obdélník 

o stejných rozměrech. Nevyplněnou zůstala otázka ve všech třídách, z toho nejčastěji, 

čtyřikrát, ve třídě II na ZŠ Druhé. Ve dvou případech, obou z gymnázia, žáci správně 

počítali, ale následně při náčrtku prohodili strany. Většina ostatních chybných variant 

pramenila z numerických chyb, například žákyně č. 3 ze třídy I ZŠ Druhé, stejně jako 

žákyně č. 4 ze ZŠ První, dvou a půl násobek šířky dvou centimetrů počítala tak, že „dva 
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krát dva je čtyři a ještě půl k tomu“, tedy čtyři a půl centimetru. Jiné chyby, která opět jeví 

silné známky formalismu, se dopustil žák č. 3 ze ZŠ První. Obhajobou své odpovědi navíc 

dokazuje, že se vůbec nezamýšlí nad reálným kontextem svého výpočtu a výsledku 

a nedochází mu, že jsou nesmyslné. 

Rozhovor se žákem č. 3 ze ZŠ První 

T: Tady máš ten výpočet na začátku správně, 8 ∙ 
3

4
, to je dobře. Ale potom když 

počítáš, tak se to rovná 
8

8
 ∙ 

3

4
. Jak jsi postupoval? 

Ž: Já jsem to tady zkrátil. Tu osmičku jsem udělal jako… Jo, 
8

1
 by to mělo být. 

T: A když původní délka byla 8 cm, nová se měla rovnat třem čtvrtinám původní 

délky a tobě z výpočtu vyšly 
3

4
, proč jsi tu novou zakreslil taky dlouhou 8 cm? 

Ž: No když se tady někde píše tři čtvrtiny a mně osm krát tři čtvrtiny vyšlo tři 

čtvrtiny, tak jsem myslel, že je to úplně stejná strana jako původní. 

Chybu z nepozornosti v rámci zadání v kombinaci s prohozením stran vyrobil žák 

č. 2 ze třídy I ZŠ Druhé. Jeho řešení vyplývá z nepozornosti, jelikož zůstal pouze u prvního 

řádku textu zadání a nejen délku, ale i šířku násobil třemi čtvrtinami a navíc, jak vidno 

z obrázku 20, obě strany následně zaměnil. 

Originálně k úloze přistoupil žák č. 5 ze třídy II na ZŠ Druhé (viz obrázek 21). 

Jelikož nerozuměl zadání a na první pokus obdélník pouze obkreslil, na druhý pokus 

vydělil mezi sebou délky obou stran původního obdélníku a získanou hodnotu čtyři použil 

jako délku výsledného čtverce. 

 

8. úloha 

Správně Chybně 

14 5 7 8 12 40 Nic 

56 z 73 / 

76,7 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

12 z 73 / 

16,4 % 

Tab. 17 Četnost odpovědí 8. úlohy 
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Obr. 20 Řešení 7. úlohy žáka č. 2 ZŠ Druhé, třídy I 

 

Obr. 21 Řešení 7. úlohy žáka č. 5 ZŠ Druhé, třídy II 
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ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

15 z 16 / 93,8 % 9 z 17 / 52,9 % 10 z 18 / 55,6 % 22 z 22 / 100 % 56 z 73 / 76,7 % 

Tab. 18 Počet správných řešitelů 8. úlohy dle tříd 

Výsledky jednotlivých tříd v rámci osmé úlohy jsou ostře kontrastní. Zatímco 

gymnaziální třída byla bezchybná a na ZŠ První zůstalo nesprávné, žádné řešení pouze 

jedno, obě třídy na ZŠ Druhé jen těsně překonaly hranici padesátiprocentní úspěšnosti. 

Pomineme-li prázdné odpovědi, chyb se objevilo jen pět a to navzájem různých. Postupy, 

které vedly ke dvěma z nich, by bez následných rozhovorů bylo jen velmi těžké odhalit. 

 

Obr. 22 Řešení 8. úlohy žákyně č. 1 ZŠ Druhé, třídy I 

Rozhovor se žákyní č. 1 ze ZŠ Druhé, třídy I 

T: Na obrázku jsou čtyři kolečka, což představuje dvě sedminy a máš znázornit 

celek. Dokreslila jsi tři kolečka, proč? 

Ž: Jsem jako myslela, když jsou to dvě sedminy, tak je to jako půlka tý sedminy, 

a tak jsem dokreslila tři do těch sedmi. 

T: Takže tím celkem je sedm koleček? 

Ž: Jo. 

T: A dvě sedminy jsou půlka sedminy. 

Ž: No… Jo. Akorát jak jich je sedm, tak jsem už mohla dokreslit jen tři. 

Uvažování této žákyně svědčí nejen o tom, že jí zcela schází správně vybudované 

představy o zlomcích, o jejich velikosti a vzájemných vztazích, ale že bude slabá 

v matematice obecně. Cifru 2 má zjevně spojenou s pojmem „polovina“ tak silně, že už jí 

nezáleží, jestli je v čitateli nebo ve jmenovateli. Sedmičku ve jmenovateli jako sedminu 

identifikovat dokáže, proto zlomek 
2

7
 nazve polovinou sedminy. Nevidí, že kdyby takové 
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dvě poloviny sečetla, nevyjde jí celek, a už vůbec, že výrazem „polovina sedminy“ 

popisuje násobení zlomků. Výrazně se nepozastavuje ani nad situací, kdy jedna z jejích 

polovin je vyjádřena čtyřmi kolečky a druhá pouze třemi. 

 

Obr. 23 Řešení 8. úlohy žáka č. 3 ZŠ Druhé, třídy II 

Rozhovor se žákem č. 3 ze ZŠ Druhé, třídy II 

T: Jako celek jsi nakreslil pět koleček, proč? 

Ž: Protože když jsem ty dvě sedminy vydělil, sedm děleno dvěma, což je tři celá 

něco, a potom jsem tu jednu přičetl k těm čtyřem kolečkům, vyšla mi ta celá. 

T: Celá co? 

Ž: Ten celej celek. 

T: A tu jedničku jsi teda vzal kde, když ti vyšlo desetinné číslo tři celé něco? 

Ž: No jakože sedm děleno dvěma je tři, zbytek jedna. 

Tento žák znovu prokázal své problémy při práci se zlomky. Opět je vidět, 

že částečnou formální znalostí disponuje, neboť ví, že zlomek lze použít ve významu 

podílu. Dlouholetá zvyklost ze základní školy dělit větší číslo menším ho však vedla 

k převrácení zlomku a dělení jmenovatele čitatelem. Dotvoření celku přičtením pouze 

jedné kuličky je způsobeno opět vazbou na jazykovou stránku matematiky, kdy ho 

po vydělení sedmičky dvojkou nezajímal výsledek tři, ale zbytek jedna. Slovo zbytek mu 

tedy evokovalo požadovaný doplněk k zadání do celku. 

Řádově se zcela vymykala odpověď 40, které žákyně č. 6 ze ZŠ Druhé, třídy II 

docílila desaterým obkreslením zadání. V souvislosti s jejím postupem ve čtvrté úloze lze 

usuzovat, že její poznatky v oblasti zlomků jsou silně vázány na desetinné zlomky. 
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9. úloha 

Správně Chybně 

/ 2, x 3, 

příp. sečíst 
x 3 

/ 3, x 4, 

příp. sečíst 
/ 2 x 2 +25 Nic 

40 z 73 / 

54,8 % 

15 z 73 / 

20,5 % 

11 z 73 / 

15,1 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

4 z 73 / 

5,5 % 

Tab. 19 Četnost odpovědí 9. úlohy 

ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

12 z 16 / 75 % 3 z 17 / 17,6 % 8 z 18 / 44,4 % 17 z 22 / 77,3 % 40 z 73 / 54,8 % 

Tab. 20 Počet správných řešitelů 9. úlohy dle tříd 

Přibližně pětina žáků zvolila u deváté úlohy očekávanou chybnou odpověď, když 

zadanou částku pouze vynásobila třemi. Z celkových patnácti se tato chyba hned devětkrát 

objevila ve třídě I na ZŠ Druhé, naopak ani jednou na gymnáziu. Tam vévodila chyba, kdy 

žáci zadanou částku vydělili třemi a následně vynásobili čtyřmi, případně sečetli 

se zadáním. Zjevně tedy uvažovali správným směrem, když volili nejprve dělení 

a následně násobení číslem o jedna větším, než byl dělitel. Pouze se nechali zmást, že jde 

o třetinu a proto dělili třemi. Zajímavé je, že v gymnaziální třídě se nevyskytl žádný jiný 

výsledek než správný a tato chyba. Jediným vysloveně neobvyklým způsobem řešení byl 

postup žáka č. 7 ze třídy II na ZŠ Druhé. S rozhovoru s ním vyplynulo pouze to, že nejprve 

z nepozornosti uvažoval čtvrtinu, místo třetiny, kterou vyjádřil číslem 25, jenž následně 

přičetl k zadání. To značí zapamatování, že se jedna čtvrtina nějak vztahuje k číslu 25, 

ale zároveň nepochopení zlomku jako podílu, míry ani jako operátoru. 

 

Obr. 24 Řešení 9. úlohy žáka č. 7 ZŠ Druhé, třídy II 
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10. úloha 

První podotázka - suroviny 

Správně Chybně 

Násobeno dvěma Rozšířeno dvěma Nic 

41 z 73 / 56,2 % 12 z 73 / 16,4 % 20 z 73 / 27,4 % 

Tab. 21 Četnost odpovědí 10. úlohy, první podotázky 

Druhá podotázka - díly 

Správně Chybně 

16 9 12 14 15 18 26 Nic 

30 z 73 / 

41,1 % 

5 z 73 / 

6,8 % 

2 z 73 / 

2,7 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

6 z 73 / 

8,2 % 

1 z 73 / 

1,4 % 

27 z 73 / 

37 % 

Tab. 22 Četnost odpovědí 10. úlohy, druhé podotázky 

 ZŠ První ZŠ Druhá, tř. I ZŠ Druhá, tř. II Gymnázium Celkem 

Suroviny 12 z 16 / 75 % 3 z 17 / 17,6 % 7 z 18 / 38,9 % 19 z 22 / 86,4 % 41 z 73 / 56,2 % 

Díly 7 z 16 / 43,8 % 6 z 17 / 35,3 % 4 z 18 / 22,2 % 13 z 22 / 59,1 % 30 z 73 / 41,1 % 

Tab. 23 Počet správných řešitelů 10. úlohy dle tříd 

Desátá úloha zůstala v mnoha případech zcela bez odpovědi nebo pokusu o ni. Zda 

to bylo způsobeno její náročností nebo nedostatkem času však nelze obecně posoudit. 

Zarážející je porovnání, že zatímco každé ze tříd na ZŠ První, ZŠ Druhé, třída II 

a gymnáziu se v druhé části úlohy oproti první zhoršila o 16-31 %, třída I na ZŠ Druhé 

naopak o více než 17 % svou úspěšnost zvedla. U řešení dvojnásobného množství surovin 

se vyskytla de facto jediná chyba, že místo násobení dvěma žáci prováděli rozšiřování 

dvěma. Tento omyl dominoval především ve třídě I na ZŠ Druhé, kde se ho ze sedmnácti 

žáků dopustilo osm, naopak na gymnáziu nikdo. Všechny tři třídy ze základních škol 

dosáhly podobných výsledků, jako v páté úloze, taktéž obsahující násobení zlomků, pouze 

gymnazisté se více než dvojnásobně zlepšili. 

V druhé části se naopak vyskytlo hned šest různých špatných odpovědí. Co 

do četnosti vévodila varianta 18. K této chybě však dospěli žáci, kteří ohledně zlomků 

uvažovali správně, jen k rodičům, dvěma dětem a babičce přidali dalšího strávníka dvou 

dílů, patrně dědečka. Ve třídě I, ZŠ Druhé, které jako jediná v rámci desáté úlohy 

úspěšnost stoupla, se tato chyba neobjevila ani jednou. Stejně tak varianta 9 vykazuje spíše 

nepochopení slovní úlohy než zlomků, jak je vidět na řešení žáka třídy II na ZŠ Druhé 
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(tento žák není specifikován, jelikož s ním nebyl veden rozhovor ani třetí etapa výzkumu). 

Zbylé možnosti představují už spíše ojedinělé tipy. 

 

Obr. 25 Řešení 10. úlohy žáka ZŠ Druhé, třídy II 

3.4 Třetí etapa – výukový experiment, staroegyptské počítání 

Třetí etapa obnášela další práci se žáky. Tentokrát šlo na každé ze škol o skupinové 

setkání po čas celé vyučovací hodiny se žáky, kteří v první etapě vykázali na jednotlivých 

školách nejslabší výsledky a se kterými byl ve druhé etapě veden rozhovor, celkově tyto 

skupinky obsahovaly 21 žáků. Výjimky nastaly ve dvou případech, kdy z důvodu absence 

ve škole účastnice druhé etapě, žákyně č. 1 třídy I ze ZŠ Druhé, scházela ve třetí a naopak 
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žákyně č. 6 gymnázia byla třetí etapě přítomna i bez předchozího rozhovoru. Tato setkání 

byla mnou moderována, žáci byli obeznámeni, že se nejedná o žádnou formu zkoušení, 

tudíž nemusejí mít strach ze špatných odpovědí a že jde pouze o to vyzkoušet si něco 

nového. 

Účelem třetí etapy bylo poskytnout žákům zcela nový náhled na zlomky, počítání 

s nimi a sledovat, jakých výsledků žáci takto dosáhnou a jak budou na nový postup 

reagovat. Proto žáci museli být nejprve obeznámeni s egyptským způsobem aritmetických 

operací s přirozenými čísly. Jak již bylo řečeno v teoretické části, zásadní procedurální 

rozdíl oproti dnešní době tkví v násobení a dělení. Žáci obdrželi pracovní listy, které 

obsahovaly pět příkladů, přičemž řešení každého z nich bylo také detailně rozebráno výše. 

První tři sloužily jako rychlý vhled do egyptského způsobu násobení, aby v druhé polovině 

hodiny se zbylými dvěma příklady mohli žáci pracovat co nejvíce samostatně. Prvním 

příkladem bylo násobení 25 ∙ 18, jehož řešení je uvedeno v teoretické části této práce. 

Činnost probíhala tak, že jsem nejprve na obdobném příkladu 19 ∙ 13 demonstroval princip 

zdvojnásobování, aby žáci byli schopni alespoň částečně pracovat sami. Dle očekávání byli 

zprvu zaskočení novým a zcela odlišným algoritmem, avšak i tak se našli mnozí, kteří 

příklad zvládli sami. Ostatním jsem poradil já nebo jejich úspěšnější a rychlejší spolužáci. 

Při vzorovém postupu jsem slovně zdůraznil, že vzhledem ke komutativitě násobení si ke 

zdvojnásobování můžu vybrat kterýkoli z činitelů. Schválně jsem zvolil třináctku kvůli 

jejímu postavení vpravo. Během vlastního počítání se pak většina žáků také fixovala 

na vpravo umístěný činitel a pouze 8 z nich si uvědomilo, že méně práce je se 

zdvojnásobováním čísla 25. Po nalezení a kalkulačkou ověření výsledku 450 byl 

u některých žáků znát údiv z násobení pouze za pomoci zdvojnásobování a sčítání. 

Obdobný průběh měla práce s příkladem na dělení 176 ÷ 16. Třetí příklad 9 ∙ 3
1

4
 již 

směřoval k práci se zlomky a k nutnosti využívat nejen zdvojnásobování, ale také půlení. 

Z toho důvodu jsem v tomto případě přidal podmínku, že zdvojnásobovat se bude činitel 9, 

aby muselo dojít právě na půlení. 

Vzhledem k velkému množství informací, které žáci museli během čtyřiceti pěti 

minut přijmout, jsem i při posledních dvou příkladech zvolil metodu ukázky výpočtu 

obdobného zadání, jenž žáci mohli použít jako návod. Zadání bylo převzato z Rhindova 

papyru, jedná se u úlohu značenou R2 (Vymazalová 2006, s. 26). 
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2 ÷ 10 = 
1

5
  

1

5
 × 10 =  

Smysl této úlohy není v dostupných materiálech přesně popsán. Odhady jsou 

takové, že šlo o procvičování počítání zkoušky po předchozím dělení. Jako vzor jsem před 

žáky vypočítal úlohu R1 (Ibid. s. 26), tedy zkoušku 
1

10
 × 10 po dělení 1 ÷ 10 = 

1

10
. V tomto 

okamžiku jsem žákům také rozdal část z tabulky 
2

n
 s vysvětlením, jakým způsobem 

Egypťané s takovými zlomky pracovali. Žáci měli k dispozici toto: 

2 ÷ 3 = 
2

3
  

2 ÷ 5 = 
1

3
 + 

1

15
  

2 ÷ 7 = 
1

4
 + 

1

28
  

2 ÷ 9 = 
1

6
 + 

1

18
  

2 ÷ 11 = 
1

6
 + 

1

66
  

2 ÷ 13 = 
1

8
 + 

1

52
 + 

1

104
  

2 ÷ 15 = 
1

10
 + 

1

30
  

Poslední úloha, v Rhindově papyru uvedená jako R9 (Ibid., s. 28), byla zadána takto: 

(1 + 
1

2
 + 

1

4
)  × (

1

2
 + 

1

14
)  =  

Dle zadání byli žáci většinou zaskočení, jelikož se jim zdálo složité, někteří dokonce začali 

nahlas přemýšlet o hledání společného jmenovatele. Tyto úvahy jsem přerušil 

a nasměroval žáky tak, jak takový příklad řešili Egypťané, což je opět detailně popsáno 

výše. Jako vzorová sloužila znovu obdobná úloha R7 (Ibid. s. 28), kterou jsem pře žáky 

rovněž vypočítal (1 + 
1

2
 + 

1

4
)  × (

1

4
 + 

1

28
). Oproti zadané se lišila pouze ve druhé závorce. 

Samostatné práce u obou úloh byla v každé skupině schopna přibližně polovina 

žáků. Druhá část žáků postupně ztrácela koncentraci, píli, nestíhala se v takovém tempu 

orientovat v nových pravidlech, případně tomu dostatečně nerozuměli. V případě, kdy si 

nevěděli rady, jsem jim nakonec pomáhal a kromě mě v několika případech posléze také 
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spolužáci, kteří příklady svépomocí vyřešit zvládli, a způsob je nadchl do té míry, že jej 

chtěli vysvětlovat ostatním. Je přirozené, že na egyptský styl nereagovali pozitivně všichni 

zúčastnění. Všichni se shodli na tom, jak složitý zápis tento způsob počítání vyžaduje 

a že jim vyhovuje, že žijí ve 21. století, kdy výpočty zapisujeme stručněji. Nicméně 

v každé ze skupinek se vždy dva až tři žáci vyjadřovali nadšeně, jak je toto počítání 

snadné, daleko snazší než například převádění na společného jmenovatele u poslední 

úlohy. Příkladem žáka, kterému by větší pozornost a prostor při práci s egyptskými 

kmenovými zlomky mohla pomoct i při další práci se zlomky, je žák č. 2 ze ZŠ První. 

Tento žák v rozhovoru přiznal, že několik úloh testu nevěděl nebo nestihl, protože mnoho 

času strávil u prvních dvou. Několikrát škrtané a přepisované postupy zejména u první 

úlohy toto potvrzují. Při závěrečném počítání nejen že nepotřeboval žádnou asistenci, 

ale i jeho výpočty byly téměř bez jakýchkoli omylů a nutností oprav. 

 

Obr. 26 Egyptské počítání žáka č. 2 ZŠ První 

Podobně úspěšná byla i žákyně č. 3 ze třídy I ZŠ Druhé. Ve čtvrté úloze 

diagnostického testu zlomek 
1

5
 správně použila jako dělení pěti, ale zlomek 

2

3
 myšlenkově 
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převedla na 
1

6
 a dělila tak šesti. Sama se k tomu vyjádřila: „Mně zlomky moc nejdou, jejich 

převádění, hlavně abych to nějak vypočítala.“ To sice ukazuje na nepochopení zlomků 

obecně, ale zároveň schopnost práce s kmenovými zlomky, což potvrzuje právě i téměř 

bezchybně aplikovaný egyptský způsob počítání. Také tato žákyně měla z této práce radost 

a počítání jí přišlo snadné. 

 

Obr. 27 Egyptské počítání žákyně č. 3 ZŠ Druhé, třídy I 
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4 Závěr 

 V práci jsem se prostřednictvím výzkumu na školách, který probíhal trojím 

setkáním se žáky, zaměřil na tyto otázky: 

1. Jaká je chybovost žáků v testu o deseti úlohách, zaměřených výhradně na zlomky? 

Jakých chyb se žáci dopouštějí a jakým způsobem při nich uvažují? Vyskytují se 

typologicky stejné chyby napříč školami zařazenými do výzkumu? Budou 

úspěšnější žáci gymnázia oproti žákům základních škol? 

2. Dosáhnou žáci se slabšími výsledky většího porozumění zlomkům a úspěchů, 

pakliže se při práci s nimi upustí od tradičních soudobých metod, které budou 

nahrazeny postupy starých Egypťanů? 

Ve výsledcích výzkumného šetření se ukázala převaha žáků gymnázia ve smyslu 

úspěšnosti řešení jednotlivých úloh, kdy nejlepších výsledků dosáhli v osmi z deseti 

případů. Z hlediska celkové úspěšnosti dopadli s hodnotou 75,2 % také nejlépe, nicméně 

rozdíl oproti žákům ZŠ První nebyl nijak nápadný, jelikož ti byli horší jen o 1,3 

procentního bodu. Nelze tedy obecně tvrdit, že žáci gymnázia byli úspěšnější než žáci 

základních škol. Výrazně slabšími pak byly obě třídy ZŠ Druhé, třída I dosáhla úspěšnosti 

44,9 %, třída II 53 %. Rozdíl mezi žáky gymnázia a základních škol byl v individuální 

chybovosti, kdy se žádný z žáků gymnaziální třídy nedopustil více než pěti chyb, zatímco 

ve všech třech třídách základních škol se našel alespoň jeden žák, který nevyřešil osm až 

deset úloh.  

Nejúspěšnějšími úlohami byly hned první dvě, které byly zadané stručně, věcně 

a v případě první také graficky. Naopak jako nejobtížnější napříč všemi třídami se ukázaly 

být úlohy, které svým charakterem můžeme řadit mezi slovní, kdy celková úspěšnost každé 

ze tří nejhorších nedosáhla ani padesáti procent. Při porovnávání odpovědí jednotlivých 

žáků a zejména díky rozhovorům se ukázalo, že pro zjišťování míry porozumění zlomkům 

nejsou vhodné slovní, zejména pak složitě zadané úlohy. V takových případech dochází 

ke směšování dvou nejproblematičtějších oblastí matematiky, slovních úloh a zlomků (s. 

25), kdy bez hlubinného rozboru, jakým byly právě individuální rozhovory, není možné 

objektivně posoudit, zda k chybě došlo důsledkem špatné představy o zlomcích, nebo 

náročnosti slovní úlohy. Příhodným typem, který kombinuje zlomkovou problematiku 

a stručné slovní zadání, by mohla být osmá úloha, jejíž celková úspěšnost překročila 

sedmdesát pět procent a byla vůbec třetí nejúspěšnější. 
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Stejně jako u celkové úspěšnosti nelze globálně říci, že existují konkrétní skupiny 

chyb, které se vyskytují jen v jedné ze zkoumaných škol, respektive tříd, jelikož například 

řešení aditivních operací zvlášť u čitatelů a jmenovatelů či nezodpovězení rozsáhlé slovní 

úlohy se objevilo ve všech zkoumaných třídách. Avšak výjimečně došlo k situacím, kdy 

zejména žáci gymnaziální třídy nechybovali tak, jako ostatní. V obou třídách ZŠ Druhé se 

totiž často vyskytl mylný myšlenkový proces při práci s nekmenovými zlomky. Zlomky 

ve tvaru 
2

n
 redukovali na kmenové zlomky, jelikož ve stávajícím stavu s nimi nebyli 

schopní pracovat. Podobně jako právě Egypťané nedokázali dvě čísla, obě různá od jedné, 

myšlenkově udržet jako jedno a snažili se jej upravit do tvaru 
1

n
. Zajímavé je, že se tento jev 

objevil nezávisle na sobě jak ve více třídách, tak u více úloh, jelikož ve třetí úloze objevuje 

chápání 
5

6
 jako 

1

3
, ve čtvrté úloze 

2

3
 jako 

1

6
 nebo 

1

2
 a v osmé úloze 

2

7
 jako 

1

2
 z 

1

7
. Těmto žákům 

by zřejmě prospěl větší prostor při práci se kmenovými zlomky, což přesně koresponduje 

se staroegyptským způsobem. V případě zlomku 
2

7
 se také ukázala být problematickou 

zažitá konvence z prvního stupně, kdy je při dělení dělenec větší než dělitel. Z toho důvodu 

pak pramení chyba, kdy žák správně vnímá zlomek jako podíl, nicméně zkušenost mu velí 

dělit větší číslo menším a tak zlomek chybně otočí. V zadaném tvaru je pro něj dělení 

neobvyklé, v horším případě ho vůbec nezná.120 

Výhradně mezi žáky základních škol se pak objevilo rozdílné chápaní velikosti 

u různých zlomků. V případě jedné poloviny není problémem představa její velikosti, 

i slabší žáci ji vnímají jako „velkou část“ v porovnání s ostatními zlomky, zejména v rámci 

třetí úlohy. Právě neschopnost správného vnímání velikosti zlomků se na třetí úloze jasně 

ukázala. Slabší žáci posuzují velikost zlomků pouze podle jmenovatele, tedy formálním 

poznatkem, kdy větší jmenovatel znamená automaticky znamená menší zlomek. Stejně 

jako ve výše zmiňovaném typu chyby nejsou schopni vnímat obě čísla ve zlomku jako 

jedno, tedy že i čitatel ovlivňuje jeho velikost. Řídit se pouze podle jmenovatele je opět 

jev, který koresponduje s uvažováním ve starém Egyptě. Z jakého důvodu se tento typ 

chyby neobjevil mezi žáky gymnázia nelze posoudit, jelikož se jednalo o žáky primy, kteří 

byli ještě v minulém roce na několika různých základních školách. 

Dalším zajímavým jevem se ukázala rozdílnost mezi hovorovým a matematickým 

jazykem, respektive úzus jeho vnímání. Hovoříme-li, že je množství něčeho větší než 

                                                           
120 Rámcový vzdělávací program tento výstup neuvádí. 
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nějaké, jde o aditivní operaci, kdy k původnímu množství přidáme to, o co má být větší. 

Proto pokud použijeme ke slovu větší výraz krát, jak tomu je v páté úloze, kdy je hledáno 

„jeden a půl krát větší“ dávka, je opodstatněné to vnímat ve smyslu o jeden a půl krát více. 

Z toho důvodu by žákům, kteří zadanou hodnotu násobili dva a půl krát, měla být v tomto 

smyslu věnována pozornost a poukázat na dané jazykové zvyklosti. 

Pro vyvozování závěrů ze třetí fáze výzkumu, počítání staroegyptským způsobem, 

je uskutečněná jedna vyučovací hodina velmi malým prostorem. Z praktického hlediska 

však nebylo možné požadovat po učitelích více, jelikož už takto jsem si některé žáky 

postupně vyžádal na tři celé vyučovací hodiny, což nebylo vždy jednoduché a za což 

zmíněným učitelům znovu srdečně děkuji. Jak již bylo uvedeno, během těchto čtyřiceti pěti 

minut byli žáci vystaveni velkému množství nových informací, proto více než polovina 

z nich postupně ztratila pozornost a chuť pracovat, přestože se na začátku hodiny jevili 

odhodlaně. Z toho důvodu jsem od svého původního záměru, že si v závěru této hodiny 

napíší malý „egyptský“ test, musel ustoupit. Nicméně pro většinu z těch žáků, kteří 

vydrželi být aktivní do konce hodiny, byl tento způsob zajímavý a byli také úspěšní, což je 

o to cennější, že dle diagnostického testu šlo o slabší žáky. Alespoň v danou chvíli se 

u nich povedlo odbourat automatický strach ze zlomků, který mnozí z nich mají, a dokázali 

s nimi pracovat efektivně a bezproblémově. 

Pomineme-li početní a významový neúspěch u práce se zlomky, který může být 

značně ovlivněný jejich zasazením do slovních úloh, hlavní problém zjevně spočívá 

ve velkém množství zcela nových informací a pravidel, které je třeba v rychlém sledu 

nabýt, není čas pro správné vybudování univerzálních modelů, a proto se znalosti často 

stávají pouze formálními. Ve chvíli, kdy byly zlomky prezentovány jiným způsobem, který 

vyžadoval nižší okamžitou kognitivní náročnost, nejevily se žákům jako obtížné. 

V rozhovorech během druhé etapy výzkumu se žáci nezávisle na sobě a opakovaně 

vyjadřovali slovy, že už si nepamatují, jak se daný postup dělá. Toto vyjádření přímo 

ukazuje na formalismus jejich znalostí. Z výše uvedeného vyplývá, že by bylo vhodné 

v úvodu tématu zlomků věnovat daleko větší prostor a čas práci s kmenovými zlomky 

a následně chápání dvojice čísel jako jednoho čísla a jeho velikosti. Teprve po bezpečném 

ukotvení těchto znalostí lze postoupit dále k rozšiřování, krácení, aritmetickým operacím 

a podobně. Takový proces je v souladu s tématem celé práce, neboť historicky, zejména 

v často zmiňované staroegyptské říši, se pracovalo pouze s kmenovými zlomky. Oproti 
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Egyptu jsme sice dále ve schopnostech pracovat i s ostatními zlomky, v úvodu by se však 

práce s nimi mnoho lišit neměla. Se zlomky na žáky doléhá nová a tudíž velmi obtížná 

kognitivní potřeba. Prakticky při veškerých dosavadních matematických operacích 

a úvahách si stále vystačili se základním modelem, který používají již od předškolního 

věku, tedy počítání na prstech. Přestože snad můžeme říct, že tuto pomůcku na úrovni 

sedmé třídy již téměř nikdo nevyužívá, je obrovským skokem žádat po žácích, aby dosud 

jednoznačně vnímaná čísla zařadili se začátkem nového tématu najednou do zcela 

odlišného kontextu a zároveň chápali jejich vztah, jejich vzájemné ovlivňování. Proto 

považuji, jak jsem již zmínil, za elementární pochopit základy práce se zlomky dle vzoru 

starých Egypťanů, čímž se žákům vytvoří zcela nový náhled na význam čísel, a až s tímto 

aparátem přidávat další znalosti. 

Ačkoli si uvědomuji, že vzorek žáků a časový prostor pro práci s nimi byl omezený 

a není dostačující pro vyvozování obecných závěrů, cíle, které jsem si stanovil, jsem splnil. 

V daných podmínkách jsem dokázal, že neúspěch v oblasti zlomků může být ovlivněn 

jejich moderně pojatým výkladem, kdy je žákům během přibližně jednoho měsíce 

předložen zcela nový kalkul, počínaje samotným pojmem zlomek a konče jejich 

vzájemných dělením a skládáním. Pakliže by téma zlomků bylo vystavěno na pevných 

znalostech kmenových zlomků, jak tomu bylo ve starém Egyptě a jak tomu je nyní 

v Hejného učebnicích, a pokud by byl této části věnován dostatek času ve výuce, 

domnívám se, že by úspěšnost i popularita učiva zlomků významně vzrostla. 
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Tab. 1 Srovnání učebnic 

Tab. 2 Počet zúčastněných žáků šetření podle tříd 



 
 

Tab. 3 Četnost odpovědí 1. úlohy 

Tab. 4 Počet správných řešitelů 1. úlohy dle tříd 

Tab. 5 Četnost odpovědí 2. úlohy 

Tab. 6 Počet správných řešitelů 2. úlohy dle tříd 

Tab. 7 Četnost odpovědí 3. úlohy 

Tab. 8 Počet správných řešitelů 3. úlohy dle tříd 

Tab. 9 Četnost odpovědí 4. úlohy 

Tab. 10 Počet správných řešitelů 4. úlohy dle tříd 

Tab. 11 Četnost odpovědí 5. úlohy 

Tab. 12 Počet správných řešitelů 5. úlohy dle tříd 

Tab. 13 Četnost odpovědí 6. úlohy 

Tab. 14 Počet správných řešitelů 6. úlohy dle tříd 

Tab. 15 Četnost odpovědí 7. úlohy 

Tab. 16 Počet správných řešitelů 7. úlohy dle tříd 

Tab. 17 Četnost odpovědí 8. úlohy 

Tab. 18 Počet správných řešitelů 8. úlohy dle tříd 

Tab. 19 Četnost odpovědí 9. úlohy 

Tab. 20 Počet správných řešitelů 9. úlohy dle tříd 

Tab. 21 Četnost odpovědí 10. úlohy, první podotázky 

Tab. 22 Četnost odpovědí 10. úlohy, druhé podotázky 

Tab. 23 Počet správných řešitelů 10. úlohy dle tříd 


