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ABSTRAKT
Diplomová práce je zaměřena na myšlenku aditivní triády v 1. ročníku ZŠ. Konkrétně na
problematiku aditivních operací, jejich čtení a zapisování, komutativního zákona a přechod
k inverzní aditivní operaci.
Cíle diplomové práce jsou dva:
- Nalézt a charakterizovat kognitivní jevy, které se objevují u řešení úloh na operace sčítání
a odčítání malých přirozených čísel, a tím přispět k mapování oblasti žákova mentálního
schématu aditivní triády.
- Popsat můj vlastní rozvoj v oblasti výzkumu a experimentování.
Obsahem teoretické části jsou rešerše odborné literatury, komentování úloh v učebnicích pro
1. ročník tří nakladatelství a popis vzniku nového didaktického prostředí v Hejného metodě
- Abaku.
Praktická část je věnována evidenci a popisu kognitivních jevů, které se objevují při řešení
úloh zaměřených na aditivní operace v pracích žáků ze tří různých prvních ročníků ZŠ a
popisu mých chyb, které se během experimentování objevily.
Výsledkem diplomové práce jsou pojmenované a okomentované kognitivní jevy, které se
objevily u řešitelských strategií při řešení úloh na aditivní operace. Konkrétně jsou to např.:
chybné čtení rovnosti, chybná aplikace komutativního zákona, práce s nulou, přechod
k inverzní operaci. Práce je uzavřena mou sebereflexí a dále mými cíli do budoucna, jako je
hlouběji mapovat multiplikativní triádu a aditivní kvadriádu a vytvářet úlohy pro vyšší
ročníky ZŠ v prostředí Abaku.

KLÍČOVÁ SLOVA
aditivní triáda, aditivní operace, inverzní operace, komutativní zákon, Abaku, didaktické
prostředí, kognitivní jevy.

ABSTRACT
This thesis is focused on the idea of an additive triad in the 1st year of elementary school.
Specifically, it addresses the problems of additive operations, their reading and writing, the
commutative law, and the transition to an inverse additive operation.
The objectives of the diploma thesis are two:
- to find and to characterize the cognitive phenomena that occur in solving the tasks of
addition and subtraction of small natural numbers, thus contributing to mapping the area of
the pupil mental scheme of the additive triad.
- to describe my own development in the field of research and experimentation.
The content of the theoretical part is the research of professional literature, the commentary
on the tasks in textbooks for the 1st year of three publishing houses and the description of
the new didactic environment in Hejný´s Method - Abaku.
The practical part is devoted to the recording and description of cognitive phenomena, which
appear in solving problems focused on additive operations in the work of pupils from the
first years of three different elementary schools, and to a description of my mistakes that
occurred during experimentation.
The result of this diploma thesis are denominated and commented cognitive phenomena,
which appeared in the solving strategies when solving the problems of additive operations.
Specifically, they include, e.g.: mistaken reading of equality, wrong application of
commutative law, work with zero, transition to inverse operation. The work is concluded by
my self-reflection and by my goals in the future, such as deeper mapping the multiplicative
triad and additive quadriad, and creating tasks for higher grades of elementary school in the
Abaku environment.
KEYWORDS
additive triad, additive operations, inverse operations, commutative law, Abaku, didactic
environment, cognitive phenomena.
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Úvod
Každé dítě se během prvních let života setkává v různých formách s matematikou. Jednou
z nich je určování počtu objektů (E. Gruszczyk-Kolczyńska, 2006) a pak hned jejich sčítání
a odčítání. Jedná se o jednu ze základních dovedností, která indikuje, zda člověk je nebo
není gramotný. Bez této dovednosti nemůže žák postoupit k náročnějším úlohám a k vyšší
matematice. A právě tato dovednost je obsahem myšlenky aditivní triády.
Můj vztah k matematice se diametrálně změnil v 1. ročníku studia po absolvování předmětu
Úvod do studia matematiky II. vedeném PhDr. Janou Slezákovou, PhD, mou vedoucí
diplomové práce. Již v té době jsem se rozhodla, že budu chtít psát diplomovou práci týkající
se matematiky.
Na konci třetího ročníku jsem na stránkách katedry nalezla téma zadání diplomové práce
„Netradiční matematické prostředí - triády“, které mne zaujalo. Na konzultaci s mou vedoucí
diplomové práce mi bylo řečeno, že nyní je středem zájmu jiné téma, a to „Myšlenka aditivní
triády“. Toto téma jsem zpočátku vnímala jako oblast, na které již není potřeba nic řešit.
Poté mi bylo objasněno, že se jedná o problém transferu mezi dvěma inverzními operacemi
tj. a + _ = c => _ = c – a. Poznala jsem, že myšlenka aditivní triády pokládá základy k chápání
aditivních, ale i multiplikativních operací, porozumění a umění řešit slovní úlohy a rovnice.
Cíle diplomové práce jsou dva:
- Nalézt a charakterizovat kognitivní jevy, které se objevují u řešení úloh na
operace sčítání a odčítání malých přirozených čísel, a tím přispět k mapování
oblasti žákova mentálního schématu aditivní triády.
- Popsat můj vlastní rozvoj v oblasti výzkumu a experimentování.
Teoretická část má dvě kapitoly. V první kapitole se věnuji rešerši odborné literatury,
odborným popisům termínů, ke kterým se v praktické části odkazuji, a komentování úloh
v učebnicích pro 1. ročník ZŠ. V druhé kapitole si beru za cíl seznámit čtenáře s nově
vzniklým prostředím (v Hejného metodě) Abaku, které bude mým nástrojem pro
experimenty v praktické části.
V praktické části jsem uskutečnila tři experimenty. Ty poskytly důležitý materiál k vytváření
úloh v učebnicích a k nalezení problémových jevů v prostředí Abaku.
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1

Aditivní triáda

Jedna z mála česky psaných odborných literatur, která pojednává o aditivní triádě je
publikace (Hejný, 2014), v níž autor rozlišuje interní a externí aditivní triádu.
Aditivní triáda je neuspořádaný soubor tří celých nezáporných čísel (a, b, c), z nichž jedno
je součtem zbylých dvou, například a + c = b, (toto Hejný označuje jako externí aditivní
triádu). Je důležité si uvědomit, že nezáleží na pořadí čísel v rámci jedné aditivní triády.
Jestliže (a, b, c) je aditivní triádou, pak také:
(a, c, b)
(b, a, c)
(b, c, a)
(c, a, b)
(c, b, a) jsou též aditivními triádami.
Aditivní triádu můžeme chápat také jako mentální projekci tohoto objektu do vědomí žáka
(toto Hejný označuje jako interní aditivní triádu). Žák si uvědomuje, které číslo je součtem,
a podle jeho vývojové úrovně je specifikován číselný obor, v němž pracuje. (Hejný, 2014)
Jestliže chci dokázat, že se jedná o aditivní triádu, mám dvě možnosti.
Za prvé: pro ověření, že se jedná o aditivní triádu, je nutné vložit mezi tři čísla jedno
znaménko aditivní operace a jedno znaménko rovnosti. Na příkladu konkrétní triády „3, 5,
2“ můžeme vložit znaménka pouze takto: 3 = 5 – 2.
Za druhé: objevím mezi třemi čísly přítomnou aditivní operaci bez ohledu na pořadí čísel
v aditivní triádě, například u aditivní triády „3, 5, 2“ je důkazem, že platí:
2+3=5
3+2=5
5=2+3
5=3+2
5–2=3
5–3=2
3=5–2
2 = 5 – 3.
9

Myšlenka aditivní triády může být realizována prostřednictvím úloh procesuálně nebo
konceptuálně zadaných a taktéž jejich řešením, které provádí dítě nezávisle na způsobu
zadání procesuálním nebo konceptuálním způsobem.
První příklad. Bude-li žákovi zadána úloha v sémantickém prostředí Krokování: „Žáku A,
postav se na start. Udělej dva kroky dopředu a pak tři kroky dopředu. Začni teď. Jaký
jednodílný povel mám dát žáku B, aby stál vedle žáka A?“ Jedná se o úlohu zadanou
procesuálně. Žák ji může řešit buďto pomocí konceptuálního vhledu, kdy ví, že výsledek
úlohy je „pět“, nebo úlohu odkrokuje a řeší ji tak procesuálně.
Druhý příklad. Je zadána úloha ve strukturálním prostředí Sčítací trojúhelníky.

Obrázek 1
Jedná se o úlohu zadanou konceptuálně. Žák ji může řešit jednak konceptuálně, jednak
vhledem, kdy hned vidí jasný výsledek „pět“. Nebo si vezme např. víčka, na lavici si vytvoří
zvětšený sčítací trojúhelník, do levého okna si položí dvě víčka, do pravého tři víčka, na obě
skupiny víček položí ruce, udělá pohyb oběma skupinami víček směrem k sobě dolů do
třetího výsledného okna a poté postupně po jednom všechna víčka spočítá. Úlohu tak řeší
procesuálně.
Naším hlavním cílem je, aby žák aditivní triádu chápal jak konceptuálně, tak procesuálně, a
tím se mu aditivní triáda stala proceptem. (Gray, Tall, 1994)
Aditivní triáda je obsažena i v operacích o více prvcích. Například u sčítání tří čísel, žák
sečte nejprve dvě čísla a k součtu pak přičte číslo třetí. V jedné aditivní kvadriádě jsou tedy
obsaženy dvě aditivní triády.
Aditivní kvadriáda je soubor čtyř celých nezáporných čísel (a, b, c, d), z nichž součet tří se
rovná čtvrtému z nich nebo součet dvou se rovná součtu dvou zbylých. Existence aditivní
kvadriády se dokazuje stejně jako existence aditivní triády. Vizte str. 9.
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1.1

Mentální schéma aditivní triády

Mentální schéma žáka vysvětluje (Hejný, 2014) citací (R. J. Gerriga, 1991): „Teoretici
vytvořili termín schéma k označení paměťové struktury, která zahrnuje klastry informací
relevantních k porozumění. […] Základní vhled do teorií schématu spočívá ve skutečnosti,
že v paměti nemáme jenom izolovaná fakta. Informace jsou shlukovány do smysluplných
funkčních jednotek.“
Klastr je: „Soubor zatím nediferencovaných, ale jistým principem společně uhnízděných
zkušeností a izolovaných modelů (informací), jež náleží jednomu schématu, nebo protoschématu.“ (Hejný, 2014) V našem případě schématu aditivní triády.
Aditivní kvadriáda se stejně jako aditivní triáda stává samostatným mentálním schématem,
protože se v ní objevují další myšlenky a přístupy k řešení, které aditivní triáda nenabízí,
například myšlenka trojčlenky.
Schéma aditivní triády spolu se schématy kvadriády až n-ády jsou jakási pod-schémata, která
vytváří jedno větší schéma, a to aditivní mentální schéma žáka.
Z hlediska didaktiky orientované na žáky je mentální schéma aditivní triády množství
zkušeností a hloubka porozumění aditivní triádě žákem.
Žák na prvním stupni ZŠ by měl podle (Hejný, 2014) porozumět aditivním operacím na
základě správného uchopení slovních úloh. Dále má podle (RVP ZV, 2007) umět správně
použít komutativní a asociativní zákon. Tato problematika byla v současnosti obohacena:
a) o myšlenku transferu, kdy žák využívá pro hledání jednoho neznámého čísla v
operaci k ní inverzní operaci (a + _ = c => _ = c – a)
b) o myšlenku odčítání, kdy žák porozumí operaci odčítání jako rozdílu dvou čísel,
kde záleží na tom, které číslo je na pozici menšence a menšitele
Další myšlenky se teprve mapují - a to je cílem mé diplomové práce.
Z obsahově didaktického hlediska do problematiky aditivní triády patří veškeré úlohy, ve
kterých je přítomna aditivní operace.
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1.2

Myšlenka aditivní triády v úlohách

Pro komentování úloh z učebnic prvního ročníku ZŠ jsem si vybrala tři nakladatelství: Alter,
SPN a Fraus (Hejný a kol.).
K myšlence aditivní triády nacházíme v učebnicích úlohy sémantického ukotvení a úlohy
strukturální, které se neopírají o životní zkušenost. Dále jsou zde typy úloh, kde je pro žáka
neznámý pouze součet nebo pouze rozdíl. Pak nalézáme úlohy, ve kterých je neznámý jeden
sčítanec nebo menšenec či menšitel. Podle žákovy strategie řešení je pak úloha pro žáka buď
na operaci sčítání, dočítání, rozklad nebo odčítání. Přičemž úlohy typu „Rozlož“ pracují
vždy s kladnými čísly a nezáleží na tom, které číslo je menšenec a které menšitel. Dalšími
typy jsou slovní úlohy, které žák vytváří podle obrázků, úlohy procesuální a konceptuální,
korektura úloh, úlohy, ve kterých se pracuje s „0“, a další.
Z učebnice každého výše uvedeného nakladatelství jsem vybrala pár ilustrací. Stejné nebo
podobné typy úloh se mohou nacházet i v ostatních učebnicích.

1.2.1 Alter
Učebnice pro první ročník ZŠ nakladatelství Alter (2015) jsou rozděleny do tří dílů. Po
ilustraci uvádím tři různé typy úloh. V prvním díle se žáci poprvé setkávají s úlohami
obsahujícími myšlenku aditivní triády na str. 4.

Obrázek 2
Komentář:
Jedná se o šest úloh, kde jsou zadány dva sčítance. Druhý sčítanec je ve všech úlohách
shodně zadán - roven „1“. Úkolem žáka je určit součet. První úloha je realizace operace 1 +
1 = _. U třetí a páté úlohy se pracuje s „nulou“.
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Další úlohy jiného typu jsou na str. 5. Rozdíl oproti předchozí úloze spočívá v tom, které
dva členy jsou zadány a který člen je neznámý.

Obrázek 3
Komentář:
Jedná se o čtyři úlohy na operaci sčítání, je zadán jeden sčítanec a součet. Součet je ve všech
úlohách shodně zadán, roven „3“. Žák úlohu může řešit dočítáním nebo odčítáním. Úkolem
žáka je určit druhý sčítanec. První úloha je realizace operace 2 + _ = 3.
Další úlohy jiného typu jsou na str. 21. Tato úloha je pojata strukturálně.

Obrázek 4
Komentář:
Jedná se o čtyři úlohy, kde je zadán jeden sčítanec a součet. Součet je pro všechny úlohy
shodně zadán, roven „5“. Žák úlohu může řešit dočítáním nebo odčítáním. Úkolem žáka je
určit druhý sčítanec.
Vedle úloh je vizuální reprezentace v podobě koleček, která znázorňují řešení příslušné
úlohy.

13

1.2.2 SPN
Učebnice pro první ročník ZŠ nakladatelství SPN (2008) má tři díly. V prvním díle se žáci
poprvé setkávají s úlohami nepřímo obsahujícími myšlenku aditivní triády na str. 7.

Obrázek 5
Komentář:
Jedná se o pět úloh na určování a zaznamenávání počtu objektů, přičemž první z nich je
vyřešena a je pro žáky ilustrací, jak mají úlohy řešit. Úkolem žáka je spočítat objekty a
zaznamenat je pomocí koleček do tabulky.
Žáci zde získají zkušenost s rozkladem čísla 5, jelikož počet okének, do kterých mají počet
zaznamenat je vždy roven 5. Pokud učitel položí vhodnou otázku (např.: „Kolik zbývá
prázdných rámečků?“), je žákovi vytvořen spoj - kupříkladu u první úlohy v druhém řádku:
„3 + 2 = 5“.
Další úlohy jiného úplně typu jsou na str. 29.

Obrázek 6
Komentář:
Jedná se o šest úloh na korekturu operace sčítání, přičemž první a druhá z nich je vyřešena
a je pro žáky ilustrací, jak mají úlohy řešit. Jsou zadány vyřešené úlohy, z nichž některé jsou
vyřešené chybně. Úkolem žáka je nalézt chybně vyřešenou úlohu a opravit ji. Výsledek
operace je vždy na pravé straně.
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Na stejné stránce se nachází úloha jiného typu, kde má žák určit, které číslo je součtem.

Obrázek 7
Komentář:
Jedná se o 35 úloh na operaci sčítání, přičemž první úloha v prvním řádku a druhá úloha
v druhém řádku jsou vyřešeny a jsou pro žáky ilustrací, jak mají úlohy řešit. Jsou zadány
dva sčítance a výběr ze tří výsledků operací. Úkolem žáka je určit součet a podle příslušné
barvy výsledku vybarvit rámeček.
Další úloha jiného typu je na straně 48. Zde se objevuje myšlenka kvadriády.

Obrázek 8
Komentář:
Jedná se o čtyři úlohy na operaci sčítání, přičemž první úloha je vyřešena a je pro žáky
ilustrací, jak mají úlohy řešit. Jsou zadány tři sčítance. Úkolem žáka je určit součet a
popřípadě i mezisoučet. Zde je obsažena myšlenka aditivní kvadriády.
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1.2.3 Fraus
Učebnice nakladatelství Fraus (Hejný a kol., 2007) pro první ročník je rozdělena do dvou
dílů. V prvním díle se žák poprvé setkává s úlohami nepřímo obsahujícími myšlenku aditivní
triády na str. 11.

Obrázek 9
Komentář:
Jedná se o čtyři úlohy na určování a zaznamenávání počtu objektů. Úkolem žáka je vybarvit
jeden objekt. Učitel se pak doptává podle otázek napsaných pod úlohami, a tím žáka vede
k myšlence aditivní triády.
Další úlohy jiného typu jsou na str. 12. Jedná se o přípravnou fázi k zavedení prostředí
„Sčítací trojúhelníky“.

Obrázek 10
Komentář:
Jedná se o devět úloh na operaci sčítání, přičemž první z nich je vyřešena a je pro žáky
ilustrací, jak mají úlohy řešit. Jsou zadány dva sčítance. Úkolem žáka je určit součet. První
úloha v druhém sloupci je realizace operace: „ 2 + 1 = _“.
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Další úlohy jiného typu jsou na str. 17.

Obrázek 11
Komentář:
Jedná se o patnáct úloh, přičemž první z nich je vyřešena a je pro žáky ilustrací, jak mají
úlohy řešit. Je zadán menšenec a menšitel. Úkolem žáka je určit rozdíl. Žák může úlohy řešit
odčítáním nebo dočítáním. První úloha v druhém sloupci je realizace operace: „4 – 1 = _“.
Další úloha jiného typu je na str. 22. Jedná se o zavedení prostředí „Krokování“.

Obrázek 12
Komentář:
Úloha sama o sobě je pouze ilustrující. Učitel pracuje podle vlastních zkušeností s tímto
prostředím nebo používá metodickou příručku.
Další úlohy tohoto typu jsou na str. 25. Úloha z tohoto prostředí, která může být žákům
předložena k samostatnému řešení, je na str. 26.

Obrázek 13
Komentář:
Jedná se o šest úloh na operaci sčítání. Jsou zadány dva sčítance. Úkolem žáka je určit součet.
První úloha je realizace operace sčítání: „3 + 1 = _“.
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Další úlohy jiného typu jsou na str. 23. Úlohy jsou podobné úlohám typu „Škrtni“.

Obrázek 14
Komentář:
Jedná se o sedm úloh na rozdělování počtu objektů a zároveň na operaci odčítání, přičemž
první z nich je vyřešena a je pro žáky ilustrací, jak úlohy řešit. Je zadán menšenec a menšitel.
Úkolem žáka je určit rozdíl. První úloha v druhém sloupci je realizace operace: „3 – 1 = _“.
Kromě úloh, které jsem uvedla, se v učebnicích nachází ještě další úlohy, jež k myšlence
aditivní triády přispívají, a to přímo nebo nepřímo. Každá úloha může přispívat myšlence
aditivní triády, pokud učitel položí vhodnou otázku. Například úloha prvotně zaměřena na
oblast geometrie na str. 9.

Obrázek 15
Komentář:
Jedná se o úlohu k zavedení prostředí „Krychlové stavby“. Pokud učitel položí vhodnou
otázku, (např.: „Který komín je větší a o kolik?“ nebo „Kolik kostek mají červený a modrý
komín dohromady?“), dává žákovi úlohu na aditivní operaci. Žákovi se zde vytváří aditivní
triáda (2, 3, 5).
Úlohy přímo cílené na vytváření aditivních triád jsou obsaženy v novém prostředí Abaku.
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1.3

Prostředí Abaku

Jako nástroj k experimentování jsem si vybrala nově vzniklé prostředí v Hejného metodě,
Abaku, na jehož tvorbě se výrazně podílím.
Prostředí Abaku je inspirované dvěma přístupy / myšlenkami.
První z nich jsou úlohy „sčítací a odčítací rodinka“ ze slovenských učebnic, jejichž autory
jsou RNDr. Vladimír Repáš a RNDr. Pavol Černek. Poprvé se tyto úlohy objevily v roce
1997 v učebnici pro 5. ročník

Obrázek 16

Obrázek 17
Komentář:
Sčítací a odčítací rodinka si bere primárně za cíl procvičit sčítání a odčítání víceciferných
přirozených čísel. Dále jsou žákům položeny dvě stejné podobné otázky, díky kterým mají
žáci přijít na to, že sčítání a odčítání jsou inverzní operace.
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V pozdějších učebnicích z roku 2006 se objevují sčítací a odčítací rodinky již v 1. a 2.
ročníku

Obrázek 18

Obrázek 19

Komentář:
Sčítací rodinky jsou uvedeny motivačně v podobě větrníků a trojice žaludů. Prostřední žalud
v popředí zastává roli součtu a okolní dva žaludy mají roli sčítanců. Sčítance nejsou
srovnány podle velikosti.
Cílem těchto úloh je procvičit sčítání malých přirozených čísel a získat zkušenost
s komutativním zákonem.
Odčítací rodinky jsou uvedeny motivačně v podobě trojice žaludů, trojice lístečků ze stromu
a kruhu rozděleného na třetiny. Prostřední lísteček v popředí má pozici rozdílu a okolní dva
lístečky pozici menšence a menšitele. Stejně tak je přesně dáno, že třetinová výseč vlevo
dole je prostor pro umístění rozdílu a zbylé dvě třetinové výseče mají pozici menšence a
menšitele. Nezáleží na tom, zda je menšenec napsán vlevo od rozdílu nebo vpravo. Rozdíl
musí být vždy kladné číslo.
Jedná se o úlohu, kde žák hledá rozdíl dvou čísel, u nichž nezáleží na tom, na jaké pozici je
menšenec a menšitel.
Poslední úloha v levém pruhu má za cíl přivést žáka k tomu, aby k nalezení neznámého čísla
použil inverzní aditivní operaci. I zde nezáleží na pořadí čísel.
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V učebnicích z roku 2011 se sčítací a odčítací rodinka objevuje opět v 5. ročníku

Obrázek 20
Komentář:
Půlka stránky se věnuje sčítací rodince. Nejprve je přesně napsaná definice s ilustrací a
důkazem. Poté jsou dva úkoly. První je na procvičení sčítání dvou celých nezáporných
dvouciferných čísel. Druhý je na použití inverzní aditivní operace k nalezení neznámého
čísla a ověření tohoto způsobu řešení.

Obrázek 21
Komentář:
O několik stránek dál se druhá půlka stránky věnuje odčítací rodince. Nejprve je přesně
napsaná definice s ilustrací a důkazem. Poté jsou tři úkoly. První a druhý je na procvičení
odčítání dvou celých nezáporných dvouciferných čísel. Třetí je na použití inverzní aditivní
operace k nalezení neznámého čísla a ověření tohoto způsobu řešení. Na závěr jsou žákovi
předloženy dvě výzvy, které upevní jeho porozumění inverzním operacím.

21

V učebnici z roku 2012 se sčítací a odčítací rodinka objevuje také v 5. ročníku s ještě dalším
cílem

Obrázek 22
Komentář:
Nejprve je žákům připomenuto pravidlo v podobě neúplné definice pojmu „sčítací rodinka“
v textové podobě, kterou mají žáci slovně doplnit. Žáci si připomenou termín „součet“. Poté
následuje 8 úloh na procvičení sčítání celých čísel. Pracuje se zde s „0“.

Obrázek 23
Komentář:
O několik stránek dál se objevuje neúplná definice pojmu „odčítací rodinka“ v textové
podobě, kterou mají žáci slovně doplnit. Žáci si připomenou termín „rozdíl“. Poté následují
dva úkoly. První je na procvičení odčítání dvou celých čísel. Druhý se týká použití inverzní
aditivní operace k nalezení neznámého čísla.
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Z myšlenek sčítací a odčítací rodinky byly pro prostředí Abaku použity tyto:
- V rámci jedné rodinky nezáleží na pořadí čísel.
- Úloha na hledání neznámého čísla a možné použití inverzní aditivní operace
k nalezení druhého řešení.
- Obor, ve kterém se pohybujeme, jsou celá nezáporná čísla.
- Název „Rodinka“ nás přivedl k motivování úloh, kde čísla „spolu bydlí v bytě“.
Druhým přístupem, který byl inspirací pro vytvoření prostředí Abaku, byla metodika Mgr.
Aleny Vávrové, která vychází z deskové hry Abaku.
Základní koncept hry Abaku je z let 1979 - 1981. První krabicová verze hry pod názvem
Mathematicus je z roku 2005.
„Abaku je v základní podobě desková hra s danými pravidly. Hraje se většinou ve dvou
hráčích, kteří pokládají kameny na desku tak, aby vytvářeli příklady. Vyhodnocování tahů
usnadňuje elektronická verze (duelovky.cz/abaku nebo liga.abaku.cz)“ (Vávrová, 2015).
„Ve hře Abaku utvářejí hráči na hrací ploše početní příklady pomocí hracích kamenů
opatřených číslicemi od 0 do 9. Povoleno je sčítání, odečítání, násobení, dělení, druhé a třetí
mocniny a odmocniny. Příklad obsahuje vždy jen dva členy, jednu početní operaci a jeden
výsledek (1 + 1 = 2). Příklady se tvoří z celých kladných (přirozených) čísel!“ (Pravidla hry
Abaku, 2015).
Z metody a metodiky Abaku jsme s autory pro prostředí Abaku zatím použili tato pravidla a
úlohy:
- V následující tabulce porovnávám metodu Abaku a Abaku prostředí v Hejného
metodě. V prvním sloupci je název hlavního principu z internetové stránky
http://abaku.org/cs/o-metode/. Druhý sloupec obsahuje okopírovaný popis principu
z téže internetové stránky. Ve třetím sloupci je můj vlastní popis rozdílů a shodností
pravidel Abaku prostředím s Abaku metodou.
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Hlavní principy Abaku metoda
metody Abaku
Abaková rovnost
V metodika vychází z tzv.
abakové rovnosti – rovnosti mezi
číselným
výrazem,
který
obsahuje právě jednu početní
operaci, a jeho hodnotou
(výsledkem) – tedy například
1+1=2.
Základní operace

Bez znamének

Aritmetické čtení

Metodika pracuje se sčítáním,
odečítáním, násobením, dělením
a s druhými a třetími mocninami
a odmocninami přirozených
čísel.
Výjimečnost metodiky spočívá v
práci bez použití matematických
znamének
(tj.
znamének
matematických operací). Žáci si
je při praktickém počítání pouze
představují a znaménka se
ukazují až při vyhodnocení
rovností anebo je používají v
souladu s metodikou Abaku.
Žáci dovedou po krátké době v
pouhém
shluku
čísel
automaticky rozpoznat rovnost a
další souvislosti. To vede k
rozvoji
schopnosti
sebevzdělávání a následně k
významnému zlepšení duševní a
praktické schopnosti práce s
čísly.

Abaku prostředí - Hejného
metoda
Rovnost v prostředí Abaku
vychází
z rovnosti
mezi
číselným výrazem, který může
obsahovat jednu i více početních
operací, a jeho výsledkem, který
může být na levé i na pravé
straně – tedy například 2=1+1
nebo 1+1=2
Prostředí Abaku pracuje se
stejnými operacemi, ale v oboru
celých nezáporných čísel.
Ve vyšších ročnících se bude
pracovat i v jiných oborech.
Prostředí Abaku využívá tento
princip a cílí na to, aby žáci
obhájili, zda čísla vytvářejí
rovnost a jaké operace v nich
vidí. Stejně tak používají
znaménka operací a rovností
v souladu
s úlohami
v učebnicích.
Prostředí Abaku se odchyluje od
Abakového čtení tak, že
výsledek operace může být i na
levé straně.

Jedná se vlastně o jistou obdobu
rozvoje čtení – když si dítě osvojí
jednotlivá písmena a princip
jejich skládání do slov, získá tím
automaticky nástroj, aby se
dalším čtením samo rozvíjelo.
Tabulka 1
- Úloha „Vytvoř abakové číslo“ zaměřená na hledání neznámého čísla a použití
inverzní aditivní operace k nalezení druhého řešení.
- Úloha „Trojice a čtveřice“ zaměřená na vytváření vlastních rovností ze tří čísel, kdy
se pro prostředí Abaku mění pravidla a nedodržuje se pořadí „číslo – znaménko
operace – číslo – rovnítko – číslo výsledku“.
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1.3.1 První úlohy
Po domluvě týmu Abaku, jehož vedoucím, iniciátorem a spoluautorem je Mgr. Vladimír
Tesař, a H-mat o.p.s. začalo vznikat nové prostředí.
Na jaře 2017 jsem se setkala s Mgr. Václavem Strnadem. Václav Strnad je učitelem
matematiky na 2. Stupni ZŠ, zároveň lektorem pod H-mat, o.p.s. a spoluautorem a
manažerem skupiny tvořící nové učebnice. Společně jsme začali tvořit koncepci prostředí
Abaku pro 1. ročník.
Finální podoba úloh v učebnici Matematika pro 1. ročník (H-mat, o.p.s., 2018):

Obrázek 24
Komentář:
Úvodní plakát, který má přivést žáky k odhalení první části pravidla: „Součet dvou čísel se
rovná třetímu z nich.“ Každá trojice čísel se nazývá Trio. Každé Trio bydlí v bytě, což
představuje rámeček. Zbylých šest čísel mají žáci umístit do rámečků a vytvořit z nich tak
Tria.

Obrázek 25
Komentář:
Jedná se o šest úloh na doplňování znaménka „+“ a „=“, přičemž první úloha je vyřešena a
je pro žáky ilustrující, jak mají úlohu řešit. Pro každou úlohu existuje právě jedno řešení.
Každá úloha má řešení.
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Obrázek 26
Komentář:
Jedná se o šest trojic čísel. Úkolem žáka je určit, zda se jedná o Tria podle první části
pravidla. Dále přichází otázka na druhou část pravidla: „Nezáleží na pořadí.“ První úloha je
vyřešena a je pro žáka ilustrující, jak má úlohu řešit. Důkaz o tom, zda čísla spolu tvoří Trio,
je možné vytvořit i s použitím znaménka „minus“. Opět to může vést k diskuzi. Druhá úloha
v druhém řádku nemá řešení. Dva volné rámečky jsou vyhrazeny pro žáky na vytvoření
vlastních Trií.

Obrázek 27
Komentář:
Jedná se o šest úloh na doplnění jednoho čísla podle pravidla pro Tria. Každá úloha je
řešitelná a má dvě řešení. Tato úloha si bere za cíl přivést žáky k použití inverzní operace
k nalezení druhého řešení (žák může použít buď dočítání, nebo odčítání).

Obrázek 28
Komentář:
Jedná se o tři úlohy na vytvoření Trií z omezeného výběru čísel. Žák má za úkol ze šesti
čísel vytvořit dvě Tria podle pravidla. Každá úloha má jedno řešení, pokud dvě stejná čísla
nevnímáme tak, že se mohou navzájem prohodit.
26

Obrázek 29
Komentář:
Jedná se o šest úloh na doplňování znaménka „–“ a „=“, přičemž první úloha je vyřešena a
je pro žáky ilustrující, jak mají úlohu řešit. Pro každou úlohu existuje právě jedno řešení. U
této úlohy někteří žáci chybně aplikují komutativní zákon a dopouštějí se chybného čtení
rovnosti.

Obrázek 30
Komentář:
Jedná se o šest úloh na vkládání jednoho znaménka aditivní operace a jednoho znaménka
„=“ mezi tři čísla, přičemž první úloha je vyřešena a je pro žáky ilustrující, jak mají úlohu
řešit. U úlohy B), D) a E) jsou dvě možnosti řešení. Každá úloha má řešení.
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Úvod k PČ

2

K tématu myšlenka aditivní triády jsem realizovala 9 experimentů. Kromě experimentů jsem
prošla několika dílnami a schůzkami, které mě posunuly v porozumění myšlence aditivní
triády.
Č.

Místo a čas

Název

konání

experimentu,

Stručný popis

dílny, náslechu,
schůzky

1.

Centrála

Tutorská dílna na

První poznatky k tématu jsem nabyla

H-mat,

Aditivní triádu

zhlédnutím a výpisem dílny vedené mou

o.p.s.

vedoucí diplomové práce PhDr. Jana

(24. 1. 17)

Slezáková, Ph.D. Jednalo se o dílnu pro tutory
H-mat o.p.s., kteří téma odborně projednávali a
pojmenovávali problémy.

Soukromá

2.

Experiment v Brně

První získání zkušeností s experimentováním.

praxe

Pokus o zavádění prostředí Abaku pojatém

(24. 2. 17)

jako Sčítací rodinky.
Experiment dále detailněji popisuji v praktické
části, vizte str. 31.

3.

ZŠ

Kroužek -

Cílem bylo, aby žáci nalezli dvě řešení úlohy o

Brigádníků,

experiment

Krokování. Pracovní list, vizte Příloha 1.

1. ročník

Krokování

Problém byl, že žáci k tomuto prostředí
přistupovali jako k prostředí Schody a jejich

(28. 4. 17)

práce tím byla silně ovlivněna.

4.

ZŠ

Kroužek -

Cílem bylo nahlédnout do strategií žáků při

Brigádníků,

Experiment

manipulaci s kartičkami se znaménky aditivní

1. ročník

Zavedení prostředí

operace a znaménky rovnosti.

(12. 5. 17)

Abaku

Experiment dále detailněji popisuji v praktické
čísti, vizte str. 50

5.

ZŠ Karla

Náslech na hodině

Náslech na vyučovací hodině. Cílem bylo se

Čapka,

podle metodiky

seznámit s metodou Abaku a zjistit, jaké

3. ročník

Abaku

strategie žáci volí k práci s touto metodou.

(15. 5. 17)
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6.

Nové

Setkání

Schůzka s Mgr. Václavem Strnadem a panem

Butovice

s panemprof.

prof. Hejným k projednání úloh v novém

(31. 5. 17)

Hejným

prostředí Abaku. Strategie žákovských řešení.
Motivace. Grafické úpravy a zadání úloh.

7.

8.

ZŠ

Kroužek -

Hledání více možností doplnění znamének

Brigádníků,

Experiment

aditivních operací a jednoho znaménka

1. ročník

Práce s aditivní

rovnosti mezi čtyři čísla.

(2. 6. 17)

kvadriádou

Pracovní list, vizte Příloha 2.

ZŠ

Kroužek -

Cílem bylo, aby žáci uměli dokázat, že je

Brigádníků,

Experiment

rovnost správně a aby nacházeli podobnosti

1. ročník

Propojení prostředí

řešení úloh z více různých prostředí.

(9. 6. 17)

Abaku a

Pracovní list, vizte Příloha 3.

Krokování

9.

Centrála

Tutorská dílna na

Dílna pro tutory H-mat, o.p.s. Cílem bylo

H-mat,

prostředí Abaku

seznámit účastníky s prostředím Abaku a
získat inspiraci a pohled dalších odborníků.

o.p.s.
(13. 6. 17)
ZŠ

Kroužek -

Cílem bylo zjistit, jak žáci vnímají

Brigádníků,

Experiment

kombinatorickou úlohu a jak dokáží mezi tři

Kombinatorika,

čísla vložit jedno znaménko aditivní operace

motivace sejf

jedno znaménko rovnosti, aby rovnost dávala

10. 1. ročník
(16. 6. 17)

smysl.

11.

ZŠ

Kroužek -

Jedné žačce jsem dala pracovní list, na kterém

Brigádníků,

Experiment s Bety

bylo několik úloh na aditivní triádu z různých

2. ročník

prostředí. Jako první žačka řešila úlohu až ke

(16. 4. 17)

konci pracovního listu. Jednalo se o klasické
numerické úlohy, např.: 15 + _ = 21. Na mou
otázku, proč žačka pracovala nejprve s těmito
úlohami, mi bylo odpovězeno: „Jsou jasné a
jednoduché. Vím, co mám dělat. Nemusím nad
tím přemýšlet.“ Pracovní list, vizte Příloha 4.
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12.

FZŠ

Souvislá

Zavádění prostředí Abaku a úlohy z tohoto

Otakara

pedagogická praxe

prostředí.

Chlupa,

-

Experiment dále detailněji popisuji v praktické

1. ročník

Experiment

části, vizte str. 68.

(29. 11. 17)

zavádění prostředí
Abaku

13.

ZŠ

Lektorská dílna

Dílna pro lektory H-mat, o.p.s. Cílem bylo

V remízku

Barrandov

seznámit lektory s novým prostředím a
dozvědět se názory na toto prostředí.

(24. - 25.
11. 17)

14.

Pedf, UK

Dílna na

Dílna pro učitele matematiky a učitele 1.

(15. - 16. 2.

konferenci Dva

stupně ZŠ. Cílem bylo seznámit účastníky

18)

dny s didaktikou

s novým prostředím Abaku.

matematiky

15.

Pedf, UK

Dílna na

Dílna pro učitele matematiky a učitele 1.

(7. 4. 18)

konferenci Setkání

stupně ZŠ zajímající se o Hejného metodu.

s Hejného metodou Cílem bylo seznámit účastníky s novým
prostředím Abaku.
Tabulka 2

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala tři experimenty, které mají dobrou výpovědní
hodnotu. Popis experimentů je strukturován takto:
- Popis o jaký experiment se jedná a jak jsem se k němu dostala.
- Příprava na experiment s charakteristikou úloh v pracovním listu a náčrtem tabule.
- Popis realizace v podobě tabulky rozdělené podle jednotlivých situací při
experimentu. V levém sloupci je popis situace, v pravém je didaktický komentář
rozdělený na komentování žákovských vstupů a (kurzivou) komentování mé role
experimentátora.
- Analýza žákovských řešení. Každá nová analýza začíná tabulka rozdělená na popis
žákova postupu (řešitelské strategie) a didaktický komentář k jednotlivým krokům
žákovské řešitelské strategie. Následuje obrázek části žákovské práce, kterou
komentuji. Na konci každé analýzy jednotlivého žáka je závěr, kde rekapituluji, jaké
jevy se u žákova řešení objevily.
- Závěr je shrnutím všech kognitivních jevů u žáků a mých chyb, které mě posunuly.
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3

Před-experiment v rámci vyučovací hodiny

Na začátku roku 2017 jsem pravidelně během dvou měsíců každý pátek navštěvovala
Cyrilometodějskou církevní ZŠ v Brně. Pro hospitaci mi byla doporučena paní učitelka
Mgr. Hedvika Šebková, která v té době učila již šestým rokem Hejného metodou. Měla
jsem zájem v této třídě udělat jeden z kvalitativních experimentů pro svou diplomovou
práci, a proto jsem třídu několikrát navštívila, abych žáky lépe poznala.
V této době jsem ještě neměla žádné zkušenosti s experimentováním.
Z tohoto experimentu nebyl pořízen videozáznam.

Den: 24. 2. 2017 (10:00 - 10:45)
Škola: Cyrilometodějská církevní ZŠ
Třída: 1. B
Třídní učitel: Mgr. Hedvika Šebková
Počet dětí: 24

3.1

Příprava

V hlavě mám vytvořen motivační příběh s otázkami: „Na jedné planetě, v jedné zemi, v
jednom městě je veliký dům a v něm žijí čísla. V jakém domě bydlíte vy? Tady to je takový
panelák, skoro mrakodrap, protože těch čísel tam bydlí opravdu moc. A v jednom bytě bydlí
vždy tři čísla. A v tomto bytě bydlí čísla jedna, dva a tři. Proč myslíte, že zrovna tato tři
čísla?“ Další části motivačního příběhu budu improvizovat podle situace, která ve třídě
nastane, např. pokud žáci nenajdou žádné pravidlo, napíši další dvě čísla a zeptám se: „Jaké
číslo s nimi může bydlet?“
Během vyprávění budu na tabuli psát „číselné rodinky“, které použiji jako ilustrace.
Po zavedení „číselné rodinky“ dětem zadám samostatnou práci, kdy budou samy vytvářet
„číselné rodinky“. Pokud budou žáci hotovi, mohou si přijít pro pracovní list pro rychlíky.
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Pracovní list pro rychlíky vypadá takto:

Obrázek 31
Charakteristika úloh v pracovním listu:
Jedná se o tři úkoly.
První úkol obsahuje osm numerických úloh s malými čísly na operaci sčítání, kdy vždy
jedno číslo je neznámé. Úlohy jsou gradované podle dvou parametrů. První parametr:
neznámý je součet nebo sčítanec. Druhý parametr: součet je na pravé nebo levé straně. U
prvních čtyř úloh je neznámý součet. U druhých čtyř je neznámý sčítanec. Zde je pro žáka
možné úlohy řešit pomocí dočítání nebo odčítání. U první, druhé, páté a šesté úlohy je součet
na pravé straně a u třetí, čtvrté, sedmé a osmé úlohy je součet na levé straně.
Druhý úkol: Na pracovním listě je uvedena ilustrace tří „číselných rodinek“. Pod ní jsou tři
neúplné „číselné rodinky“, kde třetí číslo je neznámé. Úkolem žáka je doplnit „číselnou
rodinku“ podle pravidla.
Třetí úkol: Vedle předchozího úkolu a ilustrace je prostor pro vlastní vytváření „číselných
rodinek“, které žáka napadnou.
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Náčrt tabule:

1, 2, 3
1, 3, 4

Napsal učitel

2, 3, __
3, 6, 9

Napsal žák

Obrázek 32

3.2 Popis realizace
Didaktický komentář

Popis
Nejprve

jsem

dětem

řekla

úvod Jsem v roli učitele, který zavádí prostředí

motivačního příběhu. Zeptala jsem se jich, Abaku.
v jakém domě bydlí oni. Žáci se ihned V této chvíli je role experimentátora
dychtivě hlásili a bavili jsme se chvilku o oslabena, neboť zavádím nové prostředí
tom, kde kdo bydlí.

motivačním příběhem.

Pak jsem pokračovala dál v motivačním Posloupnost čísel je to první, co vidí a s čím
příběhu.

mají nejvíce zkušeností.

Na tabuli jsem začala malovat dům se
střechou. Dům jsem začala rozdělovat jako Použila jsem špatnou trojici čísel pro
tabulku o dvou sloupcích a čtyřech řádkách. ilustraci.
Do prvního sloupce a prvního řádku jsem
napsala čísla: 1, 2, 3. Zeptala jsem se na
pravidlo. Žáci bez vyvolání na mě křičeli
své názory, že čísla jdou za sebou.
Dále jsem do druhého řádku stejného Je zde posloupnost dvou čísel 3, 4.
sloupce napsala čísla: 1, 3, 4.
Žáci stále trvali na stejném pravidle.

Po triádě 1, 2, 3 jsem si neuvědomila, že
dílčí posloupnost dvou čísel bude překážkou
v porozumění
rodinek“.
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pravidlu

„číselných

Jeden žák již po této druhé ilustraci řekl, že Žák má již vhled do schématu aditivní
se jedná o součet prvních dvou čísel a jejich triády a správně vyslovil první část
výsledek.

pravidla.

Na názor žáka jsem reagovala údivem a
různými frázemi, jako: „To je zajímavé.“

Na základě názoru žáka mohla vzniknout
diskuze, ale měla jsem ji podpořit otázkou:
„Co říkáte na názor spolužáka?“

Do třetího řádku jsem napsala čísla: 2, 3 a Část žáků se stále držela posloupnosti čísel.
ptala jsem se, jaké číslo s nimi bude bydlet. A zbylí žáci se přidali k názoru jejich
Většina žáků řekla 4.

spolužáka.

Několik děti však volalo, že tam bude číslo
V tuto chvíli jsem čísla volila opět chybně.

5.

Žákům jsem řekla: „Ano bude tam číslo Neuvědomila jsem si, že tím mohu podpořit
pět.“

myšlenku posloupnosti čísel.
Nevěděla jsem si rady s touto situací, a tak
jsem žákům prozradila správný výsledek a
tím jsem první část pravidla dovysvětlila.

Dále jsem ještě řekla, že čísla v bytě bydlí, Vysvětlila jsem, že nezáleží na pořadí čísel
takže se pohybují a mohou se psát i a tuto druhou část pravidla jsem žáky
v různém pořadí. Na tabuli jsem přitom nenechala objevit.
ukazovala na čísla a přitom jsem říkala, že
čísla mohou být přehozená, že první nemusí
být vždy nejmenší číslo.
Další řádky jsem nechala volné.

V tuto chvíli jsem si myslela, že mohu

Zadala jsem úkol, že každý má vytvořit svůj přistoupit k další fázi.
dům, kde bydlí čísla, a vymyslet co nejvíce Nyní

jsem

se

možností, jak mohou čísla bydlet. Dále experimentátora.
jsem žáky informovala, že pokud budou
hotoví, tak si mohou přijít pro pracovní listy
pro rychlíky. Žáci obdrželi čisté papíry
velikosti A4 a začali samostatně pracovat.

34

snažila

být

v roli

Na tabuli byla zatím zaplněna tři okna pod Další okno jsem chtěla nechat volné, aby ho
doplnil jeden žák sám.

sebou.

Pro další ilustrace, které mohly žákům Jelikož však žáci byli zabráni do práce, tak
pomoci, jsem vyvolala jednoho hocha, jenž neměli potřebu se dívat na tabuli.
chtěl

doplnit

další

okno

„číselnou

rodinkou“.
Při jeho práci u tabule mu skoro nikdo
nevěnoval pozornost.
Během práce se mne jednotlivci ptali na Někteří žáci se mohli nápadů v otázkách
doplňující otázky typu: „A mohou být třeba jejich spolužáků chytit, a tím mohla být
i dvě stejná čísla? Mohou to být čísla i přes ovlivněna jejich práce.
deset?“ Na to jsem pozvedla ramena a řekla
jsem, že klidně.

Reakce byla potvrzující. Při dalších svých
experimentech nesmím žáky vyvolávat, ale
jejich dotaz vyslechnout soukromě, aby
ostatní žáci nebyli ovlivněni. Důvod, proč
jsem žáky vyvolávala a chtěla jsem, aby se
ptali nahlas, byl, že jsem chtěla, aby se
dotazy neopakovaly. Toto je však postoj
učitele a ne experimentátora.

(situaci si přesně nepamatuji)

Je velmi pravděpodobné, že některý žák

Po dotazu na použití dvou stejných čísel poukázal na dva stejné členyze dvou
jsem se chopila slova. Žáky jsem vyrušila různých rodinek. A na základě toho jsem se
z práce a snažila jsem se jim vysvětlit, že chopila slova. Toto vysvětlování však
jednička v první triádě a jednička v další je nebylo pro práci dětí potřebné, pouze
zcela jiná jednička, protože je jinou barvou. vyrušilo žáky z práce.
Žáci pracovali po celý zbytek hodiny. Pár Je škoda, že jsem si otázky s úlohami pro
žáků si přišlo pro pracovní list pro rychlíky. rychlíky
Pokládali otázky k prvnímu úkolu.

nepoznamenala.

Pro

příští

experiment je potřeba lépe zaznamenávat
chyby a neporozumění, které nás vedou
k analyzování žákovských myšlenkových
pochodů a úrovně jejich porozumění.
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Po zazvonění jsme musely s paní třídní Práce žáky zaujala.
učitelkou, která byla celou dobu přítomna,
ale do této chvíle nezasahovala, vyzvat
žáky, aby přestali pracovat a připravili se na
další hodinu.
Tabulka 3

3.3 Analýza žákovských prací
Žákovská řešení jsem si uspořádala od těch, ve kterých se žáci silně drží sémantického
příběhu, až k těm, kteří sémantiku nevyužívají.
Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žákyně nejprve namalovala dům dole Dívka se drží sémantického příběhu.
vlevo. Namalovala ho tužkou. K němu se Pokračuje podle vzoru na tabuli. Opět
pokusila namalovat plot a strom. Do používá „1“ a připisuje dvě čísla po sobě
domečku napsala čísla 1, 5, 6.

jdoucí. Vytváří však vlastní „číselné
rodinky“.

Pak vygumovala plot a nedokončený strom Uvědomuje si, že má pracovat na dalších
a namalovala tužkou dům vpravo od „číselných rodinkách“. Chce mít domy
prvního. Dům obtáhla zelenou barvou. Do barevně odlišené.
domu napsala zelenou barvou čísla 3, 2, 5.

Neopisuje z tabule způsob zaznamenávání,
ale přichází s vlastním. Nekreslí panelák
s více byty, ale více domečků s jedním
bytem.
„Číselná rodinka“ je stejná jako na tabuli,
dívka pouze přehazuje dva členy, které
představují sčítance. Z toho usuzuji, že
dívka

má

zkušenost

s komutativním

zákonem.
Dál namalovala vpravo od zeleného domu Dívka pracuje s číslem větším než deset, ale
dům modrý. Do něho napsala stejnou drží se čísla „1“, se kterým se počítá
barvou čísla 1, 11, 12.

jednoduše.
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Pak namalovala růžový domeček vpravo od Dívka samostatně pracuje s „0“ a získává
modrého a stejnou barvou napsala čísla 9, s ní zkušenost. Zajímavé je, že na použití
0, 9.

„0“ se mě žádný žák během práce nezeptal.
Dívka čísla nesrovnává podle velikosti.

Dále namalovala nad první dům červený Začala pracovat se dvěma stejnými čísly.
dům a stejnou barvou napsala čísla 3, 3, 6.
Vpravo od červeného domu namalovala Dívka píše ještě jeden příklad se dvěma
dům oranžový, výrazně vyšší a užší než stejnými čísly a použila číslo „1“, jelikož už
předchozí, a do něho vměstnala stejnou byla unavena. I velikost a tvar domu
barvou čísla 1, 1, 2.

dokládají únavu.

Vpravo od oranžového domu namalovala Jedná se o jiný typ „číselné rodinky“.
poslední žlutý dům, větší než předchozí, a
do něho stejnou barvou napsala 4, 5, 9.
Tabulka 4

Obrázek 33
Závěr:
Dívka má svůj způsob zaznamenávání. Realizuje různé typy rodinek. Při vytváření
využívá„0“, „1“, dvojciferná čísla a dvě stejná čísla. Na rozdíl od jiných dětí nemá potřebu
pracovat s vysokými čísly. Způsob jejího vymýšlení „rodinek“ ukazuje na její autonomii
myšlení.
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Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák si tužkou namaloval jeden vysoký dům Žák se drží předlohy, která byla uvedena na
se střechou, komínem a kouřem. Dům ve tabuli. Drží se také sémantického příběhu, a
spodní části neukončoval. Vždy před proto si ke střeše dělá komín a kouř.
napsáním nové „číselné rodinky“ si žák Žák si tvoří plán práce i s čárkou, která má
vytvořil rámeček a jednu čárku. „Číselné oddělovat čísla v jedné „číselné rodince“.
rodinky“ psal ze shora dolů.

Žák však neví, jak tato čárka funguje, a
proto si píše jen jednu.
Žák využívá dvě stejná čísla. Práce s nimi je

2, 2 4

jednoduchá, protože většinou žáci nemusí
nic počítat a používají singel-ton.
Vizte výše.

4, 4 8

Žák graduje a jde do vyšších čísel.
Vizte výše.

10, 10 20

Jelikož už přišel na princip, tak zkouší
pracovat s dvoucifernými čísly dělitelnými
deseti.
V tuto chvíli žák zřejmě neví jak pracovat

1, 2, 3,

Číslo „3“ bylo nejprve malé. Poté žák dál. Práce se dvěma stejnými čísly už ho
přepsal číslo větším číslem.

nudí. Pomůže si tím, že se podívá na tabuli.
Opíše čísla z tabule, ale neví, jakou funkci
mají čárky, které oddělují čísla, a proto píše
čárku i za třetí číslo a pokračuje stejně tak
dál.
Žák nabírá sílu na práci. Chce napsat jinou

2, 5, 7,

„číselnou rodinku“, než která je na tabuli.
Žák čísla nesrovnává podle velikosti.

5, 1 6,
Žák

dokreslil

rámeček

„číselnou rodinku“ 6 6 12

pro

poslední Žáka práce bavila, protože měl zájem
ukázat ještě jeden příklad. Použil opět dvě
stejná čísla, se kterými se mu dobře
pracovalo, ale navíc přešel během sčítání
přes desítku, což je náročnější.
Tabulka 5
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Obrázek 34
Závěr:
Žák ukazuje dovednost sčítat přes deset. Pracuje s většími čísly a získává zkušenost s
podobností součtu dvou jednociferných čísel a součtu dvou dvouciferných čísel dělitelných
deseti. Nejprve si maluje dům, komín a kouř. Musel stimulovat svou pozornost k samostatné
práci a před matematickou činností si chtěl malovat. Žák graduje.
Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák nakreslil dlouhý sloupec a rozdělil ho Žák si připravuje plán práce i s čárkami,
na 14 řádků. Dále si do každého rámečku které mají oddělovat jednotlivá čísla. Neví
napsal vždy tři čárky.

však jak je používat. Opouští sémantický
příběh.

Pak začal psát „číselné rodinky“ odshora Pracuje podle plánu.
dolů.
1, 3, 4,

Opisuje z tabule. Získává zkušenost.

1, 2, 3

Opisuje z tabule. Procvičuje se, aby mohl
pracovat sám, nebo chce zaplnit místo.

, 5, 6 11

Sčítá přes deset. Snaží se použít čísla, která
ještě nepoužil, proto začíná číslem „5“.
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5, 1, 6,

Používá opět číslo „5“ a zjišťuje, že jsou
dvě

možnosti

jak

doplnit

„číselnou

rodinku“ se dvěma stejnými členy.
Čísla nesrovnává podle velikosti.
1, 1, 2,

Používá dvě stejná čísla a začíná s „1“.

6, 6, 12

Jelikož zjistil princip, používá vyšší čísla.
Během sčítání přechází přes deset.

10, 1, 12,

Chce ukázat, že umí sčítat nad deset. Udělal
však chybu z nepozornosti.
Čísla nesrovnává podle velikosti.

Zbytek sloupce vygumoval a ke sloupci Sloupec se zužoval, a proto již dál
domaloval rovnou střechu s označením nepracuje.
velkého „H“ a vpravo od střechy namaloval Chce zaplnit prostor i čas, který mu zbyl, a
vrtulník.

proto si zbytek hodiny maluje vrtulník.
Vrácí se tak částečně k sémantickému
příběhu.
Tabulka 6

Obrázek 35
Závěr:
Žák opouští motivační příběh. Práci chce mít dokončenou, proto zbytek rámečků
vygumoval. Ze začátku měl nadšení pracovat, protože si připravil velký plán pro práci.
Pracuje se dvěma stejnými čísly. Používal čárky pro oddělování čísel. Snažil se sčítat přes
deset. U jednoho případu zjišťuje, že jsou dvě možnosti doplnění „číselných rodinek“.
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Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák nakreslil dlouhý sloupec, který rozdělil Žák si připravuje krátký plán své práce.
na 9 řádků.

Odhadoval, kolik času má na práci. Opouští
sémantický příběh.

Do prvního rámečku namaloval klikatou První rámeček má představovat zbořený
čáru.

kus zdi domu nebo krápníky. Jedná se o
prvek,

kterým

se

chlapec

vrací

k sémantickému příběhu.
Dále postupoval odshora dolů.

Pracuje podle plánu.

1, 2, 3

Opisuje z tabule. Získává zkušenost.

0, 0, 0

Chce ukázat, že umí používat „0“.

1, 1, 1

Chybně používá princip sčítání s použitím
„0“ na číslo „1“. To dokazuje, že si úplně
neuvědomil, jak princip sčítání s „0“
funguje.

5, 1, 6

Pokračuje podle vzoru, kterým je použití
„1“ a připsáním dvou čísel po sobě
jdoucích.
Čísla nesrovnává podle velikosti.

3, 6, 9

Žák nemá nápad a tak si pomáhá opsáním
čísel z tabule.

2, 3, 5

Opisuje z tabule.

0, 1, 1

Jelikož již nemá, co opsat z tabule, tak se
vrací k použití dvou stejných čísel a „0“.

6, 6, 12

Nejspíš opisuje od spolužáka.

Nakonec namaloval nad sloupec vrtulník a Jelikož se shodují malby tohoto pracovního
do něj napsal 1, 1, 2

listu s předchozím, tak si myslím, že i
„číselnou rodinku“ ve vrtulníku žák opsal
od svého spolužáka.
Je však vidět, že chce zaplnit každé místo
„číselnou rodinkou“ a že ho práce bavila.
Tabulka 7
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Obrázek 36
Závěr:
Žák opouští sémantický příběh. Práce ho bavila, ale brzy si neví rady a opisuje z tabule a od
spolužáka. Pracuje s „0“. Chce mít všechna volná místa vyplněná. Vytvořil si plán, který
zvládl splnit, umí si tedy rozvrhnout práci.
Řešitelská strategie
Dívka si nakreslila perem tabulku.

Didaktický komentář
Dívka si tvoří plán práce. Má radost a na
práci se těší. Opouští sémantický příběh,
protože nemaluje dům, ale tabulku.

Pak začala fialovou pastelkou psát „číselné Opět se vrací k sémantickému příběhu,
rodinky“.

protože čísla představují rodiče a dětského

U prvních dvou rodinek napsala vždy třetí člena rodiny. Píše fialovou pastelkou, aby
číslo menší než předchozí dvě čísla.

byly „číselné rodinky“ barevné a aby
nepsala

stejnou

barvou,

jako

je

předkreslená tabulka.
Začala psát do prvního sloupce odshora Pracuje podle plánu.
dolů.
123

Opisuje z tabule. Získává zkušenost.

224

Používá dvě stejná čísla a začíná s číslem
„2“.
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Ukazuje, že umí sčítat přes deset a použije

5 7 12

číslo, které ještě nenapsala.
100, 200, 300

Pracuje

s trojcifernými

zkušenost

s

jednociferných
trojciferných

čísly.

podobností
čísel
čísel
u

a

Získává

součtu

dvou

součtu

dvou

zakončených.

zajímavé,

že

ostatních

rodinek“

nepotřebuje

Je

„číselných

jednociferná

a

dvouciferná čísla oddělovat čárkou, ale u
trojciferných tu potřebu má.
Opět použije dvě stejná čísla. Začíná

6 6 12

číslem, které ještě nepoužila, a přitom sčítá
přes deset.
Opisuje čísla z tabule. Je unavená.
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Dále

namalovala

fialovou

pastelkou Dívka se vyčerpala. Ukázala všechny typy,

v pravé části papíru domeček. Pro tvar se kterými umí počítat, a nyní má chvíli na
domečku

využila

čtverečkovanou

síť, malování.

kterou si vytvořila. Nad dům se podepsala
velkými tiskacími písmeny a ze svého
jména vytvořila obláček.
Tabulka 8

Obrázek 37
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Závěr:
Psaní „číselných rodinek“ opouští ve chvíli, kdy zjišťuje princip jejich tvoření, proto by bylo
dobré dát dívce novou výzvu, například doplňování ztraceného čísla do „číselné rodinky“.
Žačka pracuje s velkými čísly a nemá problém s přechodem přes desítku. Pracuje se dvěma
stejnými čísly. Opouští sémantický příběh. Jednou se k němu vrátila u dvou „číselných
rodinek“, ve kterých poslední číslo napsala malé, ale potom opět všechna čísla psala stejně
velká. Domeček je pouze motivační doplněk a zaplnění prostoru.
Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák začal na prázdný papír do levého Nechce opisovat z tabule, ani si netvoří
horního rohu psát „číselnou rodinku“ 9, 5, plán. Chce sčítat přes deset, udělal však
13.

chybu. Nejmenší číslo píše jako druhé.
Čísla nesrovnává podle velikosti. Opouští
sémantický příběh.

Poté ji ohraničil do rámečku. Další dva Uvědomuje si, že „číselnou rodinku“ musí
rámečky si vytvořil těsně před napsáním nějak oddělit, a proto ji vloží do rámečku.
„číselné rodinky“.

Poté si rámeček připravuje předem.

Žák pracoval od shora dolů.
6, 9, 15

Opět sčítá přes deset.

10, 11, 21

Sčítá přes dvacet, i když zatím žáci
v učebnici k číslu dvacet nedošli.
Jedno

číslo

v

„číselné

rodince“

je

dvouciferné číslo dělitelné deseti.
V tuto chvíli si vytvořil dlouhý sloupec až Žáka práce začíná bavit. Proto si připravuje
ke spodní hraně papíru. Sloupec si rozdělil plán na další práci.
na 14 rámečků.
Pak pokračoval ve psaní.
9, 11, 20

Opět pracuje s vyššími čísly. Opět je jedno
číslo dvouciferné a dělitelné deseti.

100, 100, 200

Pracuje s trojcifernými čísly dělitelnými
stem a se dvěma stejnými čísly.
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60, 30, 90

Pracuje s dvoucifernými čísly dělitelnými
deseti. Získává zkušenost s podobností
součtu dvou jednociferných čísel a součtu
dvou dvouciferných čísel dělitelných deseti.
Využívá „číselnou rodinku“, která je na
tabuli, ale všechny členy zvýšuje desetkrát.
Čísla nesrovnává podle velikosti.

9, 9, 18

Pracuje se dvěma stejnými čísly. Při sčítání
využívá nejvyšší jednociferné číslo.
Tabulka 9

Obrázek 38
Závěr:
Žáka práce bavila, ale posléze zjistil, že princip je snadný, a potřeboval další výzvu. Pracuje
s dvoucifernými čísly dělitelnými deseti a trojcifernými čísly dělitelnými stem. Nejčastěji
pracuje s ciframi: 0, 1, 9, 2. Opouští sémantiku. Žák si vytvořil plán formou tabulky. Pracuje
se dvěma stejnými čísly. Některé „číselné rodinky“ nesrovnává podle velikosti. Získává
zkušenost s podobností součtu dvou jednociferných čísel a součtu dvou dvouciferných čísel
dělitelných deseti. Neopisuje z tabule.
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Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák vždy nakreslil jeden rámeček, do něhož Aby mohl s psaním skončit kdykoliv, tak si
vepsal „číselnou rodinku“.

žák nepřipravuje plán. Opouští sémantiku.

Začal vlevo nahoře a postupoval směrem
dolů.
123

Opisuje z tabule. Získává zkušenost.

415

Používá stejný princip napsáním čísla „1“ a
pak dvou po sobě jdoucích čísel. Čísla
nesrovnává podle velikosti.

Do třetího rámečku nejprve napsal 2 0 1

Chce použít „0“, ale nechce zároveň použít
dvě stejná čísla. Po kontrole zjišťuje chybu.

Předešlou „rodinku“ poté vygumoval a Používá dvě stejná čísla s číslem „1“.
místo toho napsal 1 1 2

Je možné, že „číselnou rodinku“ opisuje od
spolužáka.

Do čtvrtého rámečku nejprve napsal 3 6 1

Čísla opisuje z tabule, ale hledá jiný

Číslo „1“ poté přepsal na „9“.

výsledek než „9“. Hledá rozdíl. Chce, aby
výsledek byl na pravé straně. Když ho
nenachází, číslo upravuje.

Pátý rámeček udělal vpravo od prvního. Začíná hledat rozdíl. Děla chybu.
Napsal 8 10 1
To poté vygumoval a místo toho napsal 5 6 Pracuje s číslem „5“. Sčítá přes deset.
11
Šestý a poslední rámeček udělal pod pátým. Chce použít stejná čísla a nachází jejich
Do něj napsal 5 1 6

rozdíl. Čísla nesrovnává podle velikosti.
Tabulka 10

Obrázek 39
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Závěr:
Žák pracuje s menšími přirozenými čísly. Vytvořil dvě „číselné rodinky“ pomocí dvou
shodných a jednoho rozdílného čísla, získává tedy zkušenost s úlohou „Doplň TRIO“. Čísla
nesrovnává podle velikosti. Je blízko objevu, že sčítání a odčítání jsou inverzní operace.
Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák si nakreslil tři sloupce po sedmi Tvoří si plán. Na práci se těší, protože má
řádcích.

plán dlouhý. Opouští sémantiku.

Pracoval v prvním sloupci odshora dolů.

Pracuje podle plánu.

3, 2, 5

Opisuje z tabule. Čísla nesrovnává podle

Do čísla pět nakreslil obličej.

velikosti. Částečně se drží sémantického
příběhu, ale brzy jej opouští.

1, 2, 3

Opíše z tabule. Získává zkušenost.

10, 1, 11

Sčítá přes deset. Jedno číslo je dvouciferné
dělitelné deseti.

5, 0

Chce použít „0“, ale neví jak. V hlavě se mu
z těchto dvou čísel vytváří rovnost. „5 – 5 =
0“, a proto nepotřebuje číslo „5“ znovu psát.

100, 1, 101

Pracuje s velkými čísly. Jedno trojciferné
číslo je dělitelné stem. Získává zkušenost s
podobností součtu dvou dvouciferných
čísel a součtu dvou trojciferných čísel.
Podobnost 10, 1, 11 a 100, 1, 101

99, 1, 100

Hledá rozdíl dvou čísel. Součet, ale píše na
pravou stranu. Čísla nesrovnává podle
velikosti.

0, 0, 0

Pracuje s „0“.

Žák zaplnil celý první sloupec.

Ukázal všechny náročné postupy, které umí
použít, a nyní již nepotřebuje pracovat.
Tabulka 11

47

Obrázek 39
Závěr:
Žák pracuje s velkými čísly. Opouští sémantiku. Vytvořil si plán pro práci. Umí pracovat
s přechodem přes řády. Vytvořil dvě „číselné rodinky“ pomocí dvou shodných a jednoho
rozdílného čísla, získává tedy zkušenost s úlohou „Doplň TRIO“. Je blízko objevu, že sčítání
a odčítání jsou inverzní operace. Pracuje s „0“. Čísla nesrovnává podle velikosti. Vytváří
vlastní „číselné rodinky“ a neopisuje je z tabule nebo od spolužáka.
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3.4

Závěr

Z analýzy žákovských prací vyplynuly tyto hlavní jevy:
- všichni žáci vymýšlí různé typy rodinek,
- někteří pracují s „0“,
- někteří pracují s dvou a třícifernými čísly,
- někteří prokázali, že mají zkušenost s komutativním zákonem,
- většina opouští sémantický příběh a pracuje ve struktuře,
- u několika žáků je vidět zkušenost s podobností součtu dvou jednociferných čísel
a součtu dvou nebo tříciferných čísel (např.: 1, 2, 3 - 10, 20, 30 - 100, 200, 300)
- dva žáci prokazují zkušenost s tím, že součet dvou čísel, z nichž jedno je „5“, je o
deset větší než rozdíl těchto dvou čísel.
Při vyhodnocování žákovských prací a sepisování protokolu experimentu jsem nalezla
mnoho chyb, které jsem během realizace udělala. Během hodiny jsem se proměňovala
z role experimentátora do role učitele a naopak. Tímto svým prvním pokusem o experiment
jsem si uvědomila, že:
- já jako experimentátor nemám za cíl žáky něco naučit
- po zadání úloh nemám dále přidávat opětovně vysvětlující komentáře
- je důležité si přesně dokumentovat komunikaci a činnost svou i žáků
- sdělení mířené byť na jednoho žáka, ale sdělené ke třídě, může ovlivnit další žáky
- když žáky nenechám objevit myšlenku a řeknu jim ji, tak ji stejně nevyužívají
- ilustrace mohou ovlivnit žákovo řešení
- se mám věnovat pouze jevům, které se týkají zaměření výzkumu
- mám oddělit popis postupu žákova řešení od didaktického komentáře, protože se mi
tak lépe daří analyzovat žákovo řešení
- pokud bych chtěla hlouběji hodnotit myšlenkové pochody dítěte, musím je mít
doloženy.
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4

Před-experiment v rámci kroužku

Od dubna 2017 spolupracuji s Václavem Strnadem na kroužku matematiky na ZŠ
Brigádníků s cca 20 žáky. V té době žáci chodili do první třídy v druhém pololetí. Byli to
žáci dvou prvních tříd. Jedni se učí podle učebnic nakladatelství Fraus (Hejný a kol.) a druzí
se učí podle učebnic nakladatelství H-mat, které byly teprve ve fázi příprav.

Den: 12. 5. 2017 (12:55– 13:30)
Škola: ZŠ Brigádníků
Třída: 1. A, B (Zájmový kroužek)
Učitel: Mgr. Václav Strnad
Počet dětí: 17

4.1

Příprava

V hlavě mám vytvořen motivační příběh podobný příběhu z před-experimentu. Žáci příběh
vyslechnou v kroužku na koberci. Tam také proběhne diskuze nad nápady na pravidlo, podle
kterého spolu tři čísla mohou bydlet.
Poté se přesunou do lavic a budou samostatně pracovat s pracovními listy a třemi kartičkami
se znaménky. Pracovní listy jsou čtyři. Jeden hlavní a tři pomocné. Hlavní pracovní list
vypadá takto:

Obrázek 40
50

Charakteristika úloh v pracovním listu:
Pracovní list má čtyři úkoly. První a druhý úkol mají každý pět úloh. Třetí úkol má šest úloh.
A čtvrtý čtyři úlohy. Úlohy mají připravit žáka na to, aby uměl dokázat existenci aditivní
triády a aby získal zkušenosti s výsledkem operace na levé straně.
1. Doplň + a = mezi čísla tak, aby vznikla Gradace podle dvou parametrů. První je
rovnost.

přičítání menšího nebo většího sčítance.
Druhý je výsledek rovnosti na pravé nebo
levé straně.

1. a) 3 2 5

Nejčastější rovnost, kdy výsledek je na
pravé straně. Zároveň je první číslo větší
než druhé, aby zaprvé děti nefixovalo na
číselnou řadu a za druhé aby bylo snazší na
sčítání, kdy operace přičíst „dva“ je lehčí a
méně namáhavá než přičíst „tři“.

1. b) 6 4 2

Výsledek je na začátku, což je těžší, ale
sčítání je jednodušší.

1. c) 4 7 3

Chybná úloha. Diagnostický charakter.

1. d) 1 5 6

Výsledek je na konci, ale sčítání je těžší.

1. e) 9 3 6

Výsledek je na začátku a sčítání je těžší.

Předpokládám, že děti napadne, že výsledek je vždy největší číslo. To bude odrazový
můstek pro to, aby posléze lépe hledaly součet.
2. Doplň – a = mezi čísla tak, aby vznikla Gradace podle parametru, zda je výsledek
rovnost.

na začátku nebo na konci. A vložena úloha,
kde jsou přítomna dvě stejná čísla.

2. a) 6 1 5

Výsledek je na pravé straně. Myslím si, že
dětem bude tato úloha dělat problémy,
protože si nepřečtou zadání a neuvědomí si,
o jakou operaci jde.

2. b) 3 7 4

Výsledek je na začátku.
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2. c) 3 6 3

Výsledek je na začátku. Je náročné
rozpoznat, které číslo je rozdíl. Použití
„číselných dvojčat“.

2. d) 2 5 7

Chybná úloha. Diagnostický charakter.

2. e) 9 8 1

Výsledek je na pravé straně.

Předpokládám, že tyto úlohy budou velice náročné. Žáky může napadnout, že největší
číslo nemůže být nikdy na konci a nejmenší na začátku.
3. Doplň mezi čísla jedno znaménko + nebo Gradace podle počtu řešení. Náhodné
– a jedno = tak, aby vznikla rovnost.

uspořádání. Každá úloha má řešení.

3. a) 3 7 4

Shodná úloha jako 2. b). Jediné řešení.
Použití pouze odčítání. Výsledek operace
na levé straně.

3. b) 3 5 8

Jediné

řešení.

Použití

pouze

sčítání.

Výsledek operace na pravé straně.
3. c) 6 5 1

Dvě možnosti řešení. Pokud žák použije
odčítání, výsledek operace je na pravé
straně a žák odčítá menší číslo od většího.
Pokud použije sčítání, výsledek operace je
na levé straně a žák přičítá menší číslo
k většímu číslu.

3. d) 9 3 6

Dvě možnosti řešení. Pokud žák použije
odčítání, výsledek operace je na pravé
straně a žák odčítá menší číslo od většího.
Pokud použije sčítání, výsledek operace je
na levé straně a žák přičítá větší číslo k
menšímu.

3. e) 2 7 9

Jediné

řešení.

Použití

pouze

sčítání.

Výsledek operace je na pravé straně.
3. f) 9 7 2

Dvě možnosti řešení. Pokud žák použije
odčítání, výsledek operace je na pravé
straně a žák odčítá menší číslo od většího.
Pokud použije sčítání, výsledek operace je
na levé straně a žák přičítá menší číslo k
většímu číslu.
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Žáci mohou využít předchozí zkušenosti. Úlohy jsou snadné, protože žáci mohou volně
přecházet mezi operacemi tak, aby jim byla operace příjemná. U úloh se dvěma řešeními,
žáci mohou přijít na obě řešení, z čehož vznikne diskuze.
4. Doplň jedno nebo dvě znaménka + nebo Úlohy jsou vytvořeny pro zaměstnání
– a =, vytvoř rovnost.

„rychlíků“.
Pod zadáním je ilustrace ve formě příběhu a
řešení ilustrujícího zadání třemi různými
způsoby.

Úlohy tohoto úkolu hlouběji neanalyzuji, protože v žákovských pracích se k nim
neodkazuji.
Tabulka 12
Pomocné listy vypadají takto:

Obrázek 41

Obrázek 42

K nim každý žák dostane tři kartičky se znaménky:

Obrázek 43
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Charakteristika pomocných listu a kartiček se znaménky:
Pomocné listy a kartičky mají žákovi pomoci a dovést ho k manipulaci. Čísla v tabulkách se
shodují s čísly v úlohách na hlavním pracovním listě. Žák si má vzít vždy dvě nebo tři
příslušné kartičky se znaménky podle zadání na pomocném listě a ty vkládat do prázdných
rámečků. Poté by si měl vzít k ruce hlavní pracovní list a na ten znaménka napsat.

4.1.1 Očekávání
Hypotetické strategie práce s pomocnými listy a kartičkami se znaménky:
První strategie práce. Žák si přečte zadání na pomocném listu, kde je napsáno: „Doplň
mezi čísla + a = tak, aby vznikla rovnost. Poté rovnost vytvoř na pracovním listě.“ Vezme si
z připravených třech kartiček příslušné kartičky se znaménky podle zadání, tedy jednu
kartičku se znaménkem „+“ a jednu se znaménkem „=“. Na pomocném listu na první řádek
do druhého a čtvrtého rámečku přiloží příslušné kartičky se znaménky. Rovnost si
zkontroluje. Pokud žák usoudí, že je úloha správně vyřešena, zapíše řešení a jde k další úloze.
Pokud však usoudí, že rovnost je špatně, tak:
- papírky vymění
- nebo usoudí, že úlohu není možné řešit
- nebo se snaží najít pomoc u spolužáků nebo učitele
- nebo usoudí, že neví, jak úlohu vyřešit, a jde k další
- nebo poruší zadání
- nebo v mysli přehodí čísla a ta napíše, aby mu rovnost dávala smysl
Druhá strategie práce. Žák si úlohu nepřečte pozorně nebo si ji vůbec nepřečte. Pak má k
dispozici jedno znaménko „+“, jedno znaménko „–“ a jedno znaménko „=“. V tuto chvíli si
žák vezme do ruky kartičku se znaménkem „=“ a uvažuje, zda vzít znaménko „+“ nebo „–“
a řeší stejnými postupy jako u předchozího popisu.
Pro zaznamenávání výsledků má žák použít pouze hlavní pracovní list, ale může také
znaménka napsat do pomocných listů.
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Hypotézy strategie práce s hlavním pracovním listem:
Žák může pracovat pouze s hlavním pracovním listem a nemusí používat manipulaci. Pak
bude postupovat stejnými způsoby hledání řešení jako v předchozím popisu, ale v případě,
kdy usoudí, že řešení úlohy je špatně, musí žák znaménka přepsat nebo vymazat a napsat
nová.
V hlavním pracovním listě může žák využít dvě strategie zápisu řešení úlohy.
První strategie zapisování. Čísla přepsat rovnou se znaménky vedle předtištěných čísel.
Nevýhoda je, že může nastat porušení pravidel a žák začne čísla přehazovat.
Druhá strategie zapisování. Znaménka zaznamenávat mezi předtištěná čísla. Nevýhoda je,
že znaménka se musí psát malá.

4.2 Popis realizace
Didaktický komentář

Popis

Vyzvala jsem žáky, aby se přesunuli na Od teď jsem v roli učitele na kroužku.
koberec, že jim povím pohádku. Žáci i já Žákům jsem neposkytla ilustrace, jak spolu
jsme seděli v kroužku. Začala jsem jim čísla bydlí. Žáky napadala pravidla, podle
vyprávět

motivační

příběh

o

městě kterých lze čísla dát do skupin, aby spolu

„Habakuk“, kde bydlí čísla v domech a mohla bydlet. Myslím si, že je to zajímavý
bytech. Zeptala jsem se jich, jak by spolu diagnostický nástroj. Učitel zjistí, které
mohla čísla bydlet.

oblasti v matematice se žáci nejvíce věnují

Žáci měli různé nápady. Např.: Podle a která oblast je pro žáky nejatraktivnější.
sudosti a lichosti, podle pořadí na číselné
ose atd.

Aniž jsem měla takovýto cíl, objevila jsem
zajímavý způsob zavádění prostředí. Po
otázce: „Jak spolu čísla mohou bydlet?“
jsem chtěla pokračovat dál ve vyprávění, ale
jeden žák se začal hlásit, já ho vyvolala a
vznikla zajímavá diskuze.

Řekla jsem jim několik ilustrací, jak čísla Žáci se k názoru spolužáka začali postupně
spolu bydlí. Žáci nejprve tápali, až jeden přidávat.
chlapec přišel na pravidlo, podle kterého
čísla bydlí. Opět vznikla diskuze.
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Zeptala jsem se, jaké třetí číslo může bydlet Pro upevnění pravidla jsem uvedla několik
s…

úloh na „Hledá se číslo“.
Využila jsem zkušenosti z předchozího
experimentu.

Poté se žáci vrátili do lavice.

Od teď jsem v roli experimentátora.

Ukázala jsem jim hlavní a pomocné
pracovní listy a kartičky se znaménky. Snažila jsem se, aby zadání na pracovních
Přečetla jsem jim zadání a přitom jsem listech bylo srozumitelné a já ho nemusila
ukazovala na totožné zadání na hlavním dovysvětlit, a žákům jsem ho srozumitelně
pracovním listě.

přečetla.

Pak jsem jim pověděla o tom, že mohou Mělo to vzejít z od žáků. Měla jsem se
použít kartičky se znaménky, aby si zeptat: „A proč myslíte, že tu máme ty tři
vyzkoušeli, zda rovnost platí.

kartičky se znaménky?“ Pokud by to žáky
nenapadlo, měla jsem je nechat pracovat
pouze s pomocnými listy a s kartičkami.

Pak jsme jim s panem učitelem Vaškem Nebylo potřeba zaznamenávat, co žáci
rozdali pracovní listy a kartičky se nechápali na zadání, protože jejich dotazy
znaménky

a

žáci

začali

samostatně byly nekonkrétní.

pracovat.
Během práce se pár žáků hlásilo, protože
nepochopili zadání a ptali se, Co mají dělat?
Žákům jsme navrhli, aby se zeptali
kamaráda v lavici.
Někteří toho využili.
Se dvěma žáky jsem jednu úlohu vyřešila Žáka jsem měla nechat, aby on sám přišel
tak, že jsem jim řekla: „Tak to zkus. Vezmi na to, že znaménka tedy bude muset vyměnit.
si znaménka „+“ a „=“ a polož je na první Toto hodnotím jako chybu. Opět vystupuji z
řádek. Je rovnost správně?“ Pokud byla, role experimentátora do role učitele.
žáka jsem nechala samostatně pracovat.
Pokud nebyla, řekla jsem: „Tak je vyměň.“
Poté jsem již odešla pryč.
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Žáci pracovali po celou dobu kroužku. Na Příště by bylo lepší dát méně úloh, aby zbyl
závěr jsme listy vybrali.

čas na reflexi a debatu nad možnými
řešeními.
Tabulka 13

4.3

Analýza žákovských prací

Práce žáků jsem si rozdělila do tří skupin:
První skupina jsou žáci, kteří nedodržují zadání, protože nemají zkušenost s výsledkem
operace na pravé straně. Čísla přehazují nebo používají jiná znaménka, než jsou v zadání.
Zde jsem na ukázku vybrala jednu práci.
Druhá skupina jsou žáci, kteří zkušenost s výsledkem operace na pravé straně získali, ale
pouze pro operaci sčítání. Většina pak dodržuje zadání. A ti, kteří ne, tak z toho důvodu, že
si jej nepřečetli nebo na něj během práce zapomněli. Zde jsem na ukázku vybrala dvě práce.
Třetí skupina jsou žáci, v jejichž pracích se objevili jevy, které poukazují na přechod
k inverzním operacím. Zde jsem na ukázku vybrala čtyři práce. U těchto žákovských prací
analyzuji pouze ty úlohy, u kterých jsou vidět zajímavé jevy.
Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák psal řešení tužkou. Čísla přepsal Žákovská práce z první skupiny.
rovnou se znaménky vedle předtištěných Žák používá první strategií zapisování.
čísel.

Myslím si, že využívá manipulaci, ale
používá druhou strategii práce. Dokládá to
skutečnost, že výsledek operace má vždy na
pravé straně a pouze mění znaménka
operací.

1. a) 3 + 2 = 5

Vyřešil správně.

1. b) 6 – 4 = 2

Porušil zadání.

1. c) 4 – 7 = 3

Porušil zadání. Rovnost nedává smysl.
Žák

chybně

využil

zkušenost

s komutativním zákonem nebo se dopouští
chybného čtení rovnosti.
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1. d) 1 + 5 = 6

Vyřešil správně.

1. e) 9 – 3 = 6

Porušil zadání.

2. a) 6 – 1 = 5

Vyřešil správně.

2. b) 3 – 7 = 4

Vyřešil chybně.
Žák

chybně

využil

zkušenost

s komutativním zákonem nebo se dopouští
chybného čtení rovnosti.
2. c) 3 – 6 = 3

Vyřešil chybně.
Žák nabral zkušenost s tímto chybným
řešením u 1. c) a 2. b) a výsledek považuje
za správný.

2. d) 2 + 5 = 7

Vyřešil chybně. Rovnost však dává smysl.

2. e) 9 – 8 = 1

Vyřešil správně.

3. a) 3 – 7 = 4

Vyřešil chybně.
Žák nabral zkušenost s tímto chybným
řešením u 1. c) a 2. b) a výsledek považuje
za správný.
Tabulka 14

Obrázek 44
Závěr:
Žák u odčítání chybně aplikuje komutativní zákon. Je pro něj důležité mít všechny úlohy
vyřešeny, a nemá tedy zkušenosti s úlohami, které nemají řešení. Nemá zkušenosti s
výsledkem na začátku operace.
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Řešitelská strategie
Žák

psal

řešení

tužkou.

Didaktický komentář
Znaménka Žákovská práce z druhé skupiny.

vepisoval mezi předtištěná čísla.

Žák použil druhou strategii zapisování.
Je možné, že žák používal první pomocný

Zadání, která nepíšu, žák neřešil. Buď list a manipuloval, aby získal zkušenost, že
zjistil, že úloha nemá řešení, nebo na řešení výsledek operace je na levé straně.
nepřišel.
1. a) 3 + 2 = 5

Vyřešil správně.

1. b) 6 = 4 + 2

Vyřešil správně. Získal zkušenost, že
výsledek operace může být na levé straně.

1. d) 1 + 5 = 6

Vyřešil správně.

1. e) 9 = 3 + 6

Vyřešil správně. Získal zkušenost, že
výsledek operace může být na levé straně.

2. a) 6 + 1 = 5

Žák si nejprve nepřečetl zadání a pracoval

Poté vygumoval a napsal 6 – 1 = 5

podle

systému,

který

mu

vycházel

v předešlých úlohách.
Pak si přečetl zadání a úlohu opravil na
správné řešení.
Je zajímavé, že ač žák nabyl zkušenosti s
tím, že výsledek operace může být na levé
straně, nevyužil tuto zkušenost u operace
odčítání v úloze 2. b) nebo 2. c).
2. d) 2 + 5 = 7

Porušil zadání.
Tato úloha nemá řešení. Žák zřejmě
nezvládl vyřešit dvě předchozí úlohy, a tak
zadání záměrně porušil nebo na něj během
řešení zapomněl.
Začal pracovat pouze s operací sčítání.

2. e) 9 = 8 + 1

Porušil zadání.
Opět využil zkušenost s výsledkem operace
na levé straně.
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Jelikož nevyřešil úlohu 2. b), která je
shodně zadána, tak nevyřešil, ani 3. a).
Nemohl použít operaci sčítání a s operací
odčítání již nepracoval.
3. b) 3 + 5 = 8

Využívá pouze sčítání. Nepřečetl si zadání,
nebo chtěl pracovat podle osvědčeného
systému.

3. c) 6 = 5 + 1

Vyřešil správně.

3. d) 9 = 3 + 6

Vyřešil správně.

3. e) 2 + 7 = 9

Vyřešil správně.

3. f) 9 = 7 + 2

Vyřešil správně.
Získat zkušenost se třemi stejnými čísly
v různém pořadí a s doplněním shodných
znamének.

Na druhé straně stránky vedle předepsaných Jelikož poslední dvě úlohy 3. e), f) mají
čísel žák napsal tučnou červenou vypsanou shodná
fixou čísla: „2 9 7“.

předepsaná

čísla,

v

různých

pořadích, tak žák tato tři shodná čísla napsal
v další kombinaci.
Tabulka 15

Obrázek 45
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Závěr:
Žák si četl zadání. Má zkušenost s výsledkem operace na levé straně. Má zkušenost s
kombinatorikou. Žák si všímá podobnosti a shodnosti zadání. Je možné, že žák pracoval s
pomocnými listy a kartičkami se znaménky a že manipuloval, ale pouze s prvním pomocným
listem.
Řešitelská strategie
Žák

psal

řešení

tužkou.

Didaktický komentář
Znaménka Žákovská práce z druhé skupiny.

vepisoval mezi předtištěná čísla. Vedle Žák použil druhou strategii zapisování.
předtištěných čísel napsal vždy „fajfku“ Fajfku psal tam, kde tvrdí, že úloha má
nebo „křížek“.

řešení. A křížek tam, kde tvrdí, že úloha
nemá řešení.
Je možné, že žák používal první pomocný
list a manipuloval, aby získal zkušenost s
výsledkem operace na levé straně.

1. a) 3 + 2 = 5

Vyřešil správně.

1. b) 6 = 4 + 2

Vyřešil správně. Získal zkušenost, že
výsledek operace může být na levé straně.

1. c) NEJDE X

Správně určil, že výsledek nemá řešení.

1. d) 1 + 5 = 6

Vyřešil správně.

1. e) 9 = 3 + 6

Vyřešil správně. Získal zkušenost, že
výsledek operace může být na levé straně.

2. a) 6 – 1 = 5

Vyřešil správně.

2. b) NEJDE

Zde určil chybně, že úloha nemá řešení.
Je zajímavé, že ač žák nabyl zkušenosti s
tím, že výsledek operace může být na levé
straně, nevyužil tuto zkušenost u operace
odčítání.

2. c) 3 – 6 = 3

Vyřešil chybně.
První možnost je, že žák četl rovnost
chybně takto: „Šest mínus tři rovná se tři.“
To může znamenat, že žák aplikuje chybně
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zkušenost s komutativním zákonem. Druhá
možnost je, že žák vložil znaménka, ale
nezkontroloval si své řešení.
2. d) 2 = 5 – 7

Vyřešil chybně.
Je ale zajímavé, že žák využil zkušenost
s výsledkem operace na levé straně a nikde
jinde u operace odčítání tuto zkušenost
nepoužil. S největší pravděpodobností žák
rovnost chybně čte zprava doleva, takto:
„Sedm mínus pět rovná se dva.“

2. e) 9 – 8 = 1

Vyřešil správně.

3. a) NEJDE

Jelikož určil, že úloha 2. b), která je shodně

Poté vygumoval.

zadána, nemá řešení, tak stejně učil i 3. a).
Tabulka 16

Obrázek 46
Závěr:
Žák nejspíš pracoval s pomocnými listy a s kartičkami se znaménky, tedy manipuloval. Má
zkušenost s výsledkem operace na levé straně. Pozoruje podobnosti předepsaných čísel u
různých zadání úloh. Nechce mít nedořešený úkol, a proto řešení u 3. a) vygumoval. Chce
mít označeno, zda je úloha vyřešena, či nikoli. Tento žák se dopouští chybného čtení
rovnosti. Může to být z toho důvodu, že žák je levák.
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Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák psal řešení tužkou. Čísla přepsal Žákovská práce z třetí skupiny.
rovnou se znaménky vedle předtištěných Žák použil první strategií zapisování.
čísel.

Přečetl si zadání, ale brzy ho porušil.
Je pravděpodobné, že nemanipuloval.

1. c) 7 – 3 = 4

Porušil zadání.
Je možné, že žák umí číst rovnosti, protože
čísla přehodil tak, aby rovnost dávala smysl.

1. d) 6 – 5 = 1

Porušil zadání.
Je zajímavé, že žák nepoužil jednodušší
operaci sčítání, kdy výsledek by byl na
pravé straně, ale čísla přehodil tak, aby
mohl použít operaci odčítání.

1. e) 9 – 3 = 6

Porušil zadání.
Zde žák čísla nepřehazoval.

2. a) 6 – 5 – 1

Vyřešil chybně. Přehodil čísla.
Je zajímavé, že v předchozí úloze 1. e) žák
čísla nechal v předepsaném pořadí, ale zde
měl potřebu čísla přehodit.

3. b) 8 – 3 = 5

Žák vyřešil úlohu napodruhé správně.

Poté vygumoval a napsal 3 + 5 = 8

Dlouho se držel operace odčítání a pak
zjistil, že čísla nemusí přehodit, aby mohl
úlohu vyřešit. To dokazuje, že získal
zkušenost s přechodem k inverzní v rámci
jedné aditivní triády.

3. e) 9 – 7 = 2

Vyřešil chybně.
Vizte komentář 1. d).

3. f) 9 – 7 = 2

Vyřešil správně. Všiml si podobného
zadání shodných čísel u této a předchozí
úlohy. Tím se přiblížil k porozumění druhé
části pravidla „Tria“.
Tabulka 17
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Obrázek 47
Závěr:
Všechny rovnosti, které žák napsal, dávaly smysl. Žák se nedopouští chybného čtení a
chybné aplikace komutativního zákona. Získává zkušenost s druhou částí pravidla „Tria“.
Získal zkušenost s přechodem k inverzní operaci v rámci jedné aditivní triády.
Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák psal řešení perem. Znaménka vepisoval Žákovská práce z třetí skupiny.
mezi předtištěná čísla. Tam, kde rozhodl, že Žák použil druhou strategii zapisování.
úloha nemá řešení, napsal „NEJDE“.
3. a) 3 – 7 = 4

Žák si uvědomil, že rovnost nemá platnost.

Žák nakreslil dvě šipky. Jednu vedl od Své řešení chtěl vyřešit pomocí přehození
druhého předepsaného čísla k prvnímu nad čísel.
nimi

a

druhou

vedl

od

prvního Je zajímavé, že nenaznačil přehození pouze

předepsaného čísla k třetímu pod nimi.

čísla „7“ a „3“, ale měl potřebu přehodit

Výsledná rovnost by pak z předepsaného „3 číslo „3“ na pozici čísla „4“.
7 4“ vypadala „7 – 4 = 3“

Na tomto základě hodnotím, že žák umí číst
rovnost a výsledek si zkontroloval.

4. a) 5 – 4 + 1 = 2

Žák se pokusil vyřešit jako jeden z mála 4.
úkol. 4. a) vyřešil správně a uměl použít
v jedné rovnosti dvě inverzní znaménka.
Tabulka 18
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Obrázek 48
Závěr:
Žák se snažil ke každé úloze napsat komentář nebo doplnit znaménka. Získal nové
zkušenosti s použitím dvou znamének inverzních operací v jedné rovnosti u úlohy 4. a). Je
pravděpodobné, že umí číst rovnost a aplikuje správně komutativní zákon.
Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák psal řešení tužkou. Čísla přepsal Žákovská práce z třetí skupiny.
rovnou se znaménky vedle předtištěných Žák použil první strategii zapisování.
čísel. Tam, kde rozhodl, že úloha nemá
řešení, nakreslil vedle předtištěných čísel
„křížek“.
1. b) 6 – 4 = 2 | 2 + 4 = 6

Nejprve porušil zadání. Pak úlohu vyřešil
správně.
Získal zkušenost s přechodem k inverzní
operaci.
Tabulka 19

Obrázek 49
Závěr:
Žák získal zkušenost s přechodem k inverzní operaci.
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Řešitelská strategie

Didaktický komentář

Žák psal řešení perem. Znaménka vepisoval Žákovská práce z třetí skupiny.
mezi předtištěná čísla. Tam, kde rozhodl, že Žák použil druhou strategii zapisování.
úloha

nemá

řešení,

předtištěná

čísla

zakroužkoval.
3. e) 2 = 7 – 9

Úlohu vyřešil chybně. Držel se zadání.
Použil zkušenost s výsledkem operace na
levé straně.
Žák se dopouští chybného čtení rovnosti.

3. f) 9 – 7 = 2

Úlohu vyřešil správně.
Je možné, že si uvědomil, že úlohu vyřešil
stejně jako předchozí. Ale neví, že se
dopouští chybného čtení rovnosti.
Tabulka 20

Obrázek 50
Závěr:
Žák získal zkušenost s výsledkem operace na levé straně. Žák se dopouští chybného čtení
rovnosti.
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4.4

Závěr

Z analýzy žákovských prací vyplývá:
- někteří žáci se dopouštějí chybného čtení rovností u operace odčítání
- někteří žáci se dopouštějí chybné aplikace komutativního zákona u operace
odčítání
- většina žáků nemá zkušenosti s výsledkem operace na levé straně a nepřipouští
tuto možnost
- díky manipulaci získávají žáci zkušenost s výsledkem operace na levé straně
- někteří si všímají shodně nebo podobně zadaných čísel a na základě toho získávají
zkušenost s přechodem k inverzní operaci
Experiment byl zadáván bez větších chyb. Během experimentu jsem bohužel neměla
možnost pořídit videozáznam. První část experimentu byla opět výuková, kde jsem byla
v roli učitele. Druhá část byla samostatná práce žáků, kde jsme se s panem Strnadem
dopustili několika narušení průběhu experimentu, ale pouze u asi třech žáků, což
nenarušilo práci ostatních.
Tímto experimentem jsem si uvědomila, že:
- pro ilustraci zajímavých jevů je efektivní komentovat pouze ty úlohy, kde se jevy
nacházejí a v práci nekomentovat všechny úlohy
- formulace mají mít stejnou podobu, pokud se jedná o stejné řešení a stejné jevy
- pro větší přehlednost je dobré si předem připravit pojmenování často se
opakujících strategií práce
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5

Experimenty v rámci vyučovací hodiny

Experiment jsem se rozhodla realizovat v rámci své čtrnáctidenní souvislé praxe na FZŠ
Otakara Chlupa. Jedná se o první třídu vedenou učitelem Mgr. Františkem Žákem. V té době
učil již šestým rokem Hejného metodou. Žáky jsem během prvního týdne poznala a druhý
týden jsem je sama učila.
Z experimentu byl pořízen videozáznam.
Den: 29. 11. 2017 (8:55 – 9:40)
Škola: FZŠ Otakara Chlupa
Třída: 1. C
Učitel: Mgr. František Žák
Počet dětí: 25

5.1

Příprava

Experiment bude mít část výukovou a část experimentální. V první části budu v roli učitele
a v druhé v roli experimentátora.
V hlavě mám připraven motivační příběh k zavedení prostředí Abaku. Na interaktivní tabuli
promítnu úvodní plakát z nově vzniklé učebnice nakladatelství H-mat, pro první třídu, třetí
sešit, vizte obrázek 25.
Po zavedení první části pravidla „partičky“ použiji dramatizaci. Cílem je, aby žáci přišli na
druhou část pravidla „partičky“, tedy že nezáleží na pořadí čísel v „partičce“.
Vyberu si tři žáky. Ti budou zastávat roli tří „kámošů“ v „partičce“. Já budu vyprávět, co
zrovna tito tři „kámoši“ ve svém bytě dělají. „Kámoši“ se postaví na jedno určené místo před
tabulí a ukáží svá čísla třídě. Úkolem ostatních žáků bude říct mi, kdybychom čísla vyfotili,
v jakém pořadí bych je měla napsat na tabuli. Takto bude scénka probíhat cekem třikrát.
Nyní nastane experimentální fáze. Žákům rozdám pracovní list a kartičky se znaménky pro
manipulaci. Žáci budou pracovat samostatně po celý zbytek hodiny. Pracovní list má dvě
strany.
První je shodná s pomocným listem v experimentu v rámci kroužku, vizte obrázek 41.
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A druhá strana vypadá takto:
SAMOSTATNÁ PRÁCE
DOPLŇ ČÍSLA V RÁMEČKU DO ÚLOH POD NIMI

123
__=__+__

363
__+__=__

347

253

__=__–__

__–__=__

513

642

__=__–__

__–__=__

DOPLŇ MEZI ČÍSLA JEDNO + A = TAK, ABY VNIKLA ROVNOST

VYTVOŘ VLASTNÍ DOMEČEK S PARTIČKOU

Obrázek 51
Komentář úloh v pracovním listě:
Pracovní list je rozdělen na čtyři úkoly. Na první straně je první úkol a má pět úloh. Na druhé
straně je zbytek úkolů. Druhý úkol má 6 úloh, třetí úkol má 5 úloh a čtvrtý úkol má jedno
zadání.
V následující tabulce jsou úkoly očíslovány, komentovány a stručně popsán možný postup
žákova řešení, který pro mne bude pomocný při hledání zajímavých jevů během analýzy.
Číslo
úkolu/

Popis úkolu/ úlohy

Popis řešení úkolu/ úlohy žákem.

úlohy
1

První strana pracovního listu

Žák stranu vyřešil celou bez chyby.

Úkolem žáka je vlepit kartičky se Žák třetí neřešitelnou úlohu vyřešil chybně.
znaménky mezi předtištěná čísla Žák nezvládl úlohy vyřešit.
tak, aby vznikla rovnost.
Žáci

manipulují

a

získávají

zkušenost s výsledkem operace na
levé straně.
2

Druhý úkol na první straně
Úkolem žáka je vepsat čísla v rámečku mezi znaménka pod rámečkem tak, aby
rovnost dávala smysl.
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2a

První úloha

Žák vyřešil správně.

Sčítání dvou různých malých čísel. Žák vyřešil chybně.
Výsledek operace je na levé straně. Žák nevyřešil.
Dvě možná řešení.
2b

Druhá úloha
Odčítání

dvou

Žák vyřešil správně.
malých

čísel. Žák vyřešil chybně.

Výsledek operace je na pravé Žák vyřešil chybně, chybně aplikuje
straně. Dvě možná řešení.

komutativní

zákon.

Z hlediska

řešení

předchozích úloh.
Žák nevyřešil.
2c

Třetí problémová úloha
Odčítání

dvou

malých

Žák vyřešil správně.
čísel. Žák vyřešil chybně, dopouští se chybného

Výsledek operace je na levé straně. čtení rovnosti.
Dvě možná řešení.
2d

Žák nevyřešil.

Čtvrtá úloha, v níž jsou použita Žák vyřešil správně.
dvě stejná čísla.

Žák vyřešil chybně.

Sčítání dvou stejných malých čísel. Žák nevyřešil.
Jedno možné řešení.
2e

Pátá neřešitelná úloha

Žák vyřešil správně, přeškrtl nebo nechal

Nemá řešení

volné.
Žák vyřešil chybně.
Žák

nevyřešil.

Z hlediska

řešení

předchozích úloh. – nechybí něco?
2f

Šestá úloha

Žák vyřešil správně.

Podobná úloze 2b.

Žák vyřešil chybně.
Žák nevyřešil.

3

Třetí úkol na druhé straně

Žák využil zkušenost s výsledkem operace

Úkolem žáka je doplnit znaménka na levé straně v rámci manipulace.
„+“ a „=“ mezi čísla tak, aby Žák nevyužil zkušenost s výsledkem operce
rovnost dávala smysl. První úloha na levé straně v rámci manipulace.
je ilustrující.

Žák nevyřešil.

Jednotlivé úlohy nekomentuji.
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Čtvrtý a poslední úkol na druhé Žák vytvořil vlastní „partičky“.

4

straně

Žák opisuje z tabule.

Úkolem žáka je vytvořit vlastní Žák nevytvořil.
domeček

s „partičkami“,

které

žáka napadnou.
Tabulka 21
Kartičky se znaménky jsou shodné, jako u prvního experimentu v rámci kroužku. Vizte
obrázek 43.

5.2

Popis realizace

Náčrt hlavní tabule a vedlejší tabule

Obrázek 52
Popis z videozáznamu

Obrázek 53
Slovní záznam

Didaktický komentář

Na tabuli je nakreslený dům

Těsně před začátkem hodiny

se

jsem

střechou.

Dům

je

se

dozvěděla,

že

rozdělen jako tabulka na 2

interaktivní

tabule

sloupce a 5 řádků.

nefunguje, a proto jsem

Stojím před tabulí. Tiším

musela

děti a vyprávím motivační

vytvořit úvodní plakát na

příběh.

tabuli.

improvizovaně

(0:56) První fáze výukové části. Jsem v roli učitele. Zavedení prostředí Abaku.
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Během vyprávění píši na „V městečku Abaku bydlí Bohužel
tabuli do domu čísla

čísla.

Bydlí

325

čísla…“

tam

mě

nenapadlo

třeba použít stejná čísla, která
jsou na úvodním plakátu

123

namalována, a vymyslela

437

jsem si čísla na místě.
Držela jsem se zkušeností
z předchozích experimentů
a nepoužila jsem více jak
jednu ilustraci, ve které by
se jednalo o posloupnost
čísel.

Já

„Copak vidíte na tabuli?“

Žáci volají přes sebe.

„Pomíchaná čísla.“ „Počty, Na žáky záměrně nereaguji,

Žák Tom se hlásí.

k sobě.“ „Dvojka.“

protože chci být důsledná a
dodržovat

pravidlo,

že

mluví

ten,

je

jen

kdo

vyvolán.
Já

„Tome?!“

Tom se hlásí, a proto ho
vyvolávám.

„Prohozený čísla, který asi Tom zřejmě reaguje na to,

Tom

musíme dát za sebe.“

že čísla nejdou popořadě
podle číselné osy.

Reaguji malým údivem a „Hmm.

Tady

poprosím

vyvolávám další žákyni.

slečnu.“

Klára

„Tři trojky tam jsou.“

Klára
neizolovala,

„partičky“
ale

hledala

společný jev mezi všemi
třemi.
Opakuji

po

Kláře.

A „Tři

trojky

vyvolávám Nelu.

Nela?!“

Nela

„Počty.“

tam

jsou.
Nela použila slovo „počty“
které dříve znamenalo oblast
matematiky, jako nahrazení
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práce s operací a hledání
výsledku.
Ptám se Nely na vysvětlení.
Nela

vysvětluje.

„Jak to myslíš počty?“

Při „Protože tam je tři dva rovná Nela přesně vystihla první

vysvětlování ukazuje počty se pět. A třeba to dole je část pravidla „Tria“.
na prstech

jedné

nebo stejný. Jedna, potom dva Její

obou rukou. Směje se.

způsob

vysvětlování

rovná se tři. A tam dole je to dokazuje, že si je naprosto
úplně stejný. Čtyři, tři a jistá svým názorem a že jí to
rovná se sedum. To je to přijde triviální.
stejný.“

Ptám se zbytku třídy.

„Má ještě někdo jiný názor? Možná
Tady se hlásila slečna.“

jsem

zde

měla

zareagovat otázkou: „Jaký
na to, co nám teď řekla
Nela, máte názor?“ Tím by
se

upevnila

první

část

pravidla, a třída by tak
došla k domluvě spontánně.
Saša nesměle odpovídá.

„Už nic.“

Opakuji po Saše. Znovu se „Už nic? Máte někdo jiný Nejprve nevím, jakou další
ptám

třídy.

nedostávám

Poté,

co názor? Dobrá.

odezvu,

ptám na další otázku.

otázku mám položit, pak si

se Jaké by teda... ehm ... jak vzpomínám na přípravu a
bychom to teda udělali? snažím se touto výzvou
Máte

nápad

partičku
kámošů?

na

další upevnit první část pravidla.

kamarádů,
Další

partičku

kámošů, kteří by mohli
bydlet v nějakém bytě?
Vyvolávám

Věru

a

ta „Jedna.“

diktuje.
Ptám se Věry.

„Můžu psát.“

Věra přikyvuje a diktuje dál. „Čtyři, pět.“

Věra se přidala k názoru
Nely. Jde po posloupnosti
čísel. Začíná číslem 1, ale
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nepokračuje 3, 4, protože 3,
4 už na tabuli napsáno je.
Píši čísla na vedlejší tabuli. „Čtyři, pět. Je to pravda?“

Otázka měla znít: „Je to

Během psaní posledního

partička?“

čísla se začíná hlásit Nela a
pak další žáci.
Opakuji čísla po Věře a
ptám se třídy.
Většina

žáků

odpovídá „Jo!“

Žáci přijali pravidlo, které

společně nahlas.

řekla Nela.
Nemám jistotu, že pravidlo
přijali

všichni.

Nemám

jistotu, že všichni pravidlu
rozuměli.
(3:22) Druhá fáze výukové části. Jsem v roli učitele. Zavedení prostředí druhého pravidla
„Tria“.
Pokládám třídě další otázku „Pročpak myslíte, že ta čísla Čísla jsou na tabuli napsána
a přitom ukazuji na hlavní píšu
tabuli.

Přijdou

takhle
vám,

zvláštně? tak, že nejsou stejně veliká,
že

jsou nejsou stejně natočená a

napsaná hezky? Tak jak jsou různě umístěna. Není to
mají?

však dost zřetelné.
Snažím

se,

aby

žáci

odpověděli: „Protože spolu
bydlí, tak se tam pohybují.“
Neujasnila jsem si cíl této
fáze. Odpověď, kterou jsem
po žácích chtěla, nebylo
možné získat.
Během otázky se ze třídy „Ne!“„Abychom si to…“ Odpovědi jsou na poslední
ozývá několik hlasů.

„Osm.“

dvě otázky a ne na tu první:
„Proč…?“
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Reaguji na Sašu a pak se „Napadá
opět ptám celé třídy.

tě

další?

Tak Saša, chce diktovat další

chvilinku počkej. Napadá „partičku“.
vás, proč ta čísla takhle
píšeme?“
„Protože asi tam do tý, tam Tonda reagoval na to, proč

Tonda

do tý prázdný tabulky, že ta čísla nepíši rovnou do
tam budem to psát, aby to domečku, ale proč je píši na
nebylo nějak křivý a rovný.

vedlejší tabuli. Je tedy jasné,
že otázka je pro žáky moc
abstraktní a hledají, čeho se
reálně chytit.

Reaguji na Tonda malým „Hmm. Nela.“
údivem a vyvolávám Nelu.
„Čtyři.“

Nela

Nela chce také říkat další
„partičku“.

Skočila jsem Nele do řeči a „Já se ptám pořád, proč ta Cítím,
ptám se opět třídy.

že

číslíčka píšu tak, proč jsou nepovede

otázka

žáky

k porozumění

takhle zvláštní? Co vás druhé části pravidla „Tria a
napadá? Pokud ne, půjdeme tak dodávám, že můžeme jít
klidně dál.“

dál. Sama chci už od tohoto
tématu odejít.

„Aby to bylo těžký.“

Filip

Snaží
otázku

se pochopit
a

kvalitně

mou
ji

zodpovídá.
Kačka

„Aby se tam vešly.“

Vizte komentář Filip.

Klára

„Aby to bylo těžký, protože Vizte komentář Filip.
se pomíchali.“

Končím

diskuzi

vyvolávám Sašu.

a „Dobře.

Vidím, že žáky k svému

Ty jsi měla další nápad, špatně
povídej.“

vykonstruovanému

cíli nedovedu, tak se snažím
uvést další ilustraci.

Saša

„Osm. Dva. Deset.“

Saša čísla již nesrovnává
podle velikosti. Aniž jsem
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žáky dovedla k pochopení
druhého pravidla „Tria“,
Saša jej sama objevila.
Během

Sašina

diktování „Začala jsem psát, z této Nevěděla

jsem

dopředu,

jsme čísla psala zprava strany.“

v jakém pořadí bude Saša

doleva.

čísla diktovat, a protože se

10 2 8

snažím

Pak jsem se zeptala třídy.

k poznání

dovést

žáky

druhé

části

pravidla, tak píši čísla jinak,
než, jak je Saša diktuje.
Lukáš a poté zbytek třídy „Špatně.“

Reagoval na levo-pravou

volá.

orientaci,

kterou

jsem

nedodržela. Velice správná
reakce.
Já

„Tady je to špatně?“

V té chvíli jsem odpovědi
třídy

nedokázala

tak

efektivně zanalyzovat jako
nyní, a proto se ptám.
Z hlediska dalšího rozvoje
debaty byla moje reakce
správná.
Filip

„Dobře, dobře, dobře. Je Filip zažívá aha-moment.
dobře, dobře. Deset mínus Velice dobře zareagoval. Na
dva rovná se osm.“

tomto základě se dá usoudit,
že má nakročeno k použití
transferu

mezi

dvěma

inverzními operacemi.
Třída se diví.

„Anebo osm plus dva rovná Věra

Věra

se deset.“

také

moment.

zažívá
Na

aha-

základě

komentáře Filipa a pořadí
čísel, které diktovala Saša,
se

dostala

blízko

k porozumění druhé části
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pravidla. Nedržela se pořadí
čísel a nalezla vazbu mezi
čísly

s použitím

operace

„sčítání“.
Reaguji na Terku velkým „Počkej. Ty jsi řekla osm, Komentář Terky mě velice
údivem, přitom píši na dva. Je to stejné?“

udivil a chtěla jsem na něj

tabuli 8 2 10. A při otázce

dát velký důraz. Zároveň

ukazuji křídou na první a

díky jejímu komentáři jsem

druhou rodinku

mohla

10 8 2

směřující

8 2 10

pravidlu.

Třída

„Ne!“„Jo.“„I když není.“

Já

„Proč?“

pokládat

otázky

k druhému

Hodnotím jako správnou
otázku.

Nela během vysvětlování „Protože obojí dvojí jsou Nela opouští sémantický
ukazuje prstem s nataženou sice stejná. Akorát obojí příběh, asi proto, že na něj
rukou

na

tabuli.

Prst dvojí je naopak a ta dvojka zapomněla,

a

drží

se

směřuje vždy na číslo, o je stejně velká jako ta struktury, proto pro ni je
kterém mluví.

osmička a na druhý straně, důležité pořadí čísel.
co si teď psala, tak to je, Žáci neměli další nápad a
dvojka je menší a osmička je nijak na Nelin komentář
větší.“

nereagovali.

Proto

jsem

přistoupila k další fázi.
Žákům jsem nyní nedala
moc

prostoru

komentování

ke
Nelina

vysvětlení a hned jsem se
ujala slova. Hodnotím jako
špatnou reakci, která však
pramenila z nedostatku času
a z toho, aby si vyzkoušela,
jak

budou

žáci

dramatizaci reagovat.
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na

Instruuji

žáky

k dalšímu „Já

zadání.

Během

teď

poprosím

mého dobrovolníky.

tři Nechávám otázku otevřenou
Tak a

připravuji

se

na

mluvení se děti ve třídě se poprosím támhle slečnu, dramatizování partičky.
začínají hlásit.

pojď.

Poprosím

tady Krokovací pás, o kterém

vepředu Tondu, ehm, Dana. mluvím,

jsou

Ne. Adam. A potřetí prosím nakreslená

na

velkých

jež

pomáhají

Kačku.

Pojď

sem. kolečkách,

Krokovací pás máme ale panu
vzadu. Tak.“

učiteli

čísla

očíslovat

schody. Třída tato čísla
nazývá „krokovací pás“, což
je

však

chybné

pojmenování.
(6:08) Třetí fáze výukové části. Jsem v roli učitele. Dramatizace „Tria“ a přivedení žáků
k druhé části pravidla „Tria“.
Žáci stojí před tabulí čelem „Máme tady tři kamarády. Žáci
ke třídě.

Máme tady

kamaráda

volají

číslo

„pět“,

s protože už mají upevněnou

Žáky stavím vedle sebe a číslem osm. Máme tady první část pravidla „Tria“.
každému dávám do ruky kamaráda s číslem tři a Vědí, že čísla, která mám
jedno číslo.

máme tady kamaráda s k dispozici,

nejsou

Po označení druhého žáka číslem pět.“

dvouciferná, a tak správně

číslem 3, se ze třídy tiše

používají operaci odčítání a

ozývá: „Pět.“

nacházejí rozdíl.
Příště bych mohla nechat
žáky, aby sami přiřadili
čísla žákům, anebo bych
položila otázku: „Jaké bude
třetí číslo?“

Začínám

vyprávět,

co „Kamarádi

se

tady Improvizuji.

Jsem

v roli

zrovna tito tři „kámoši“ ve procházejí po svém domě. komentátora a režiséra.
svém bytě dělají, a během Osmička si jde třeba umýt
povídání posílám žáky, kteří ruce. Trojka se jde tady
zastávají

role

„kámošů“ podívat na kytaru. Pětka si
tady jde lehnout na zem.“
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k jednotlivým předmětům,
které jsou v blízkosti tabule.
Děti

ve

třídě

reagují

smíchem.
Poté, co vyprávím první Které číslo… ukazuj pořád, Žáky
kousek
členy

příběhu,
partičky,

v roli

„kámošů“

formuji ukažte ta čísla, ano! Otočte přesně instruuji.
aby

se se čelem k dětem a ukažte ta Neměla

jsem

jasně

otočili ke třídě a aby mi žáci čísla. Jsou ta čísla,… jak připravený pokyn k tomu,
diktovali, v jakém pořadí je jsou
vidí zleva doprava.

postupně.

bychom je,

když

Když aby mi žáci čísla diktovali.
byste Instrukce pro

příště

by

mi teď je diktovali? Tak mi mohla znít: „Diktujte mi
čísla, jak je vidíte.“

je diktujte! Jak?“

Není chybou, že žáky v roli
„kámošů“ přesně instruuji,
protože je to představení,
které

musí

mít

jasná

pravidla a řád. Příkladem je
představení

v prostředí

Autobus.
Třída diktuje sborem.

„Tři, pět, osm.“

Třída

mou

instrukci

A já píši na vedlejší tabuli

pochopila.

na volné místo.

Nemám jistotu, že chápou
všichni.

Začínám vyprávět dál, co „No, ale teďkon si pětka Nyní už nebylo potřeba
čísla dělají, a opakuji stejný rozhodne,
postup.

že

se

půjde instrukci

více

podívat z okna, protože už dovysvětlovat. Žáci sami

Třída opět reaguje smíchem. dlouho ležela. Trojka se pochopili, co se po nich
půjde podívat ke dveřím. A chce.
osmička se půjde podívat,
co to tady máme za víčka. A
zase prosím nadiktujte mi
je! Ukažte je dětem!“
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Třída diktuje opět sborem.

„Pět, osm, tři.“

A já píši na vedlejší tabuli

Stále nemám jistotu, že
chápou všichni.

pod první partičku.
Kuba

„To je nekonečno.“

Reaguje na Adama, který
drží pootočenou osmičku o
90°.

Ptám se třídy a přitom „Je to pořád, jsou to pořád Snažím se žáky přivést
ukazuji na tabuli na dvě stejní tři kamarádi?“

k propojení

sémantického

partičky, které jsem napsala

příběhu

a na jednotlivé žáky.

v podobě čísel, které jsou na

a

struktury

tabuli.
Otázku záměrně necílím na
to,

zda

je

to

stejná

„partička“, ale zda jsou to
stále stejní „kámoši“. Rozdíl
je v tom, že jsem opisovala
stejná tři čísla a ne celou
skupinu čísel ve stejném
pořadí.
Otázka

byla

položena

chybně, protože cílem bylo
zjistit,

zda

záleží

nebo

nezáleží na pořadí, a proto
jsem se měla zeptat, zda je to
stále stejná „partička“.
Pár žáků ze třídy nejistě „Jo!“

Nejistota žáků dokládá, že

říká.

nechápou, na co otázka cílí,
a neumí si spojit, že čísla na
tabuli jsou jejich spolužáci
v roli „kámošů“.
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Jdu

k dětem

v roli „Pořád je to, jméno, Adam, Snažím se, aby žáci objevili

„kámošů“ a na každého který má osmičku. Pořád je sémantické ukotvení čísla.
ukážu.

to Saša, která má pětku a
Kačka, která má trojku? Je
to tak?“

Někdo z žáků volá.

„Nejde.“

Myslím, že odpověď je jen
provokační,

protože

neodpovídá na otázku.
„Adam má nekonečno.“

Nela

Reaguje opět na Adamovo
chybné držení čísla.

Opravuji číslo, které Adam „Když, ale osmičku bude Cítím tlak a chci, aby byla
drží, a ptám se.

držet, tak… jsou to pořád druhá

část

pravidla

již

stejní kamarádi? Je to pořád, vysvětlena.
pojďte k sobě, pojďte k
sobě, je to pořád stejná
partička dětí?
Ze třídy se ozývá.

„Ne.“ „Jo.“

V tuto chvíli jsem měla
nechat otázku otevřenou a
přikročit k další fázi.

Dávám

členům

partičky „Kteří se teďkon mohou Jsem zoufalá a přemýšlím,

instrukci a ptám se třídy.

chytit za ruce?“

jak

žákům

druhou

část

pravidla ještě lépe přiblížit.
Filip O. říká rezolutně.

„Ne.“

Opět provokativní reakce
žáka.

Opět zadávám instrukci a „A
ptám se třídy.

můžou

tady

dělat Nevím jak situaci zdárně

kolečko? Je to pořád stejná ukončit a chci už dětem
skupinka?“

druhou část pravidla sama
říci.

Většina žáků odpovídá.

„Jo!“

Odpovědi

nejsou

z porozumění, ale z toho, že
žáci cítí, že by měli říci:
„Jo“, protože je k tomu
učitel tlačí.
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Chválím žáky a nechávám „Výborně,

děkuju.

Tak Ačkoliv žáky chválím a

„kámoše“ si sednout do dobře, děkuju, posaďte se.“

myslím

si,

že

je

celé

lavic.

pravidlo vysvětleno, není
tomu tak, a až žáci budou
opět pracovat v prostředí
Abaku, nebudou pravidlo
chápat.

Kuba

„Hele,

osmičko,

jdi

se Reakce žáka, kterého zaujal

podívat na záchod.“

sémantický příběh.

(9:00) Čtvrtá a poslední fáze výukové části. Jsem v roli učitele. Dávám dětem úlohu typu
„Najdi číslo TRIA.“
Píši na tabuli

„Tak. Teď mě napadá, jaké Opět se vracím k prvním

45

teda ještě by mohlo být. Tak části pravidla.

a ptám se žáků na chybějící co třeba.
číslo.

Co tam mám doplnit, za
číslo?“

Žáci na mě volají přes sebe.

„Dvě.“

„Osm.“ Na žáky jsem nereagovala a

„Nekonečno.“

„Devět.“ otázku

jsem

nechala

„Sedm.“ „Devět.“ „Devět.“ otevřenou.
„Mínus jedna“ „Devět.“
„Mínus jedna.“ „Devět.“
„Devět.“
Komentuji názor žáka, který „Tady v domečku našem Neočekávala jsem, že žáky
navrhuje „-1“.

máme čísla bez znamének. napadne použití záporného
Takže

nemáme

mínus, ani

žádné

Nepíšou se. Ano!“

žádné čísla. Zároveň už jsem byla
plus. unavená a cítila jsem tlak
času, proto jsem další část
pravidla žákům instruktivně
řekla.

(9:57) Druhá experimentální část. Jsem v roli experimentátora. Zadávání samostatné
práce.
Tabulka 22

82

5.3

Analýza žákovských řešení

Pro rozdělení prací a hledání zajímavých jevů jsem si práce žáků nejprve očíslovala. Ke
každému žákovskému řešení jsem si napsala, jak žák úlohy řešil podle tabulky [vizte výše,
číslo dopíšu]. Pro srovnání, jak často se jednotlivé jevy objevovaly, jsem vytvořila
následující tabulku:

Č.
1

Počet žáků z celkového

Popis řešení úkolu/ úlohy žákem

počtu 21

Žák stranu vyřešil celou bez chyby.

10

Žák třetí neřešitelnou úlohu vyřešil chybně.

10

Žák nezvládl úlohy vyřešit.

1

2a Žák vyřešil správně.

16

Žák vyřešil chybně.

2

Žák nevyřešil.

3

2b Žák vyřešil správně.

10

Žák vyřešil chybně.

2 + 1, který použil záporné
číslo;
smysl

Žák

vyřešil

chybně,

protože

chybně

aplikuje 3

komutativní zákon. Z hlediska řešení předchozích
úloh.
Žák nevyřešil.

5

2c Žák vyřešil správně.

0

Žák vyřešil chybně.

3

Žák vyřešil chybně, protože se dopouští chybného 14
čtení rovnosti.
Žák nevyřešil.

4

2d Žák vyřešil správně.

16

Žák vyřešil chybně.

1

Žák nevyřešil.

4

2e Žák vyřešil správně, přeškrtl nebo nechal volné.
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11

úloha

tak

dávala

Žák vyřešil chybně.

2 + 2, kteří se dopouštěli
chybného čtení rovnosti + 1,
který rovnost četl správně

2f

Žák nevyřešil. Z hlediska řešení předchozích úloh.

5

Žák vyřešil správně.

10

Žák vyřešil chybně.

5

Žák

vyřešil

chybně,

protože

chybně

aplikuje 0

komutativní zákon. Z hlediska řešení předchozích
úloh.
Žák nevyřešil.
3

6

Žák využil zkušenost s výsledkem operace na levé 6
straně v rámci manipulace.
Žák nevyužil zkušenost s výsledkem operce na levé 6
straně v rámci manipulace.

4

Žák nevyřešil.

9

Žák vytvořil vlastní „partičky“.

5

Žák opisuje „partičky“ z tabule.

1

Žák nevytvořil.

12 + 3, kteří si kreslili
Tabulka 23

Vybrala jsem čtyři práce, které obsahují veškeré jevy, jež se v žákovských řešeních objevily,
a obsahem tak pokryjí celou analyzovanou třídu. V žákovských pracích komentuji pouze
zajímavé jevy.
Řešitelská strategie
1

Didaktický komentář
Všechny

úlohy

kromě

třetí

vyřešila

Saša vypracovala tak, že kartičky se správně.
znaménky lepila mezi čísla.

Třetí

úlohu

vyřešila

chybně.

Jelikož

Třetí úlohu vyřešila tak, že mezi čísla nevěděla jak úlohu vyřešit a neměla
napsala propiskou dvě znaménka „+“

k dispozici více jak jedno „+“, tak

4+7+3

znaménka napsala. Úlohu chtěla mít
vyřešenou,

nemá

s neřešitelnou úlohou.
84

tedy

zkušenost

Dopouští se chybného čtení rovnosti.

2c
3=4–7
Všechny ostatní úlohy úkolu 2 vyřešila
správně.
3

Nepřečetla si zadání a neuměla využít

Saša vepisovala znaménka „+“, „–“ a „=“. zkušenost s kartičkami se znaménky v
Výsledek operace je vždy na pravé straně.

rámci manipulace.
Všechny rovnosti dávají smysl.

4

Saša se drží sémantického příběhu a nemá

Řešila tak, že namalovala obdélník. V pravé potřebu vytvářet „partičky“. Chtěla si na
části vytvořila tabulku 3x5. V levé části závěr malovat.
nakreslila dveře. Do čtyř různě položených
oken v tabulce namalovala obličeje.
Tabulka 24

Obrázek 54
Závěr:
Saša se dopouští chybného čtení rovnosti. Neumí využít zkušenost s manipulací s kartičkami
se znaménky.

85

Řešitelská strategie
1

Didaktický komentář
Třetí

úlohu

Lukáš vyřešil tak, že znaménka mezi čísla dostatečné
vepisoval tužkou.

vyřešil

chybně.

zkušenost

Nemá

s neřešitelnými

úlohami a chtěl mít všechny úlohy

Třetí úlohu řešil tak, že mezi čísla vepsal vyřešeny.
znaménka „+“ a „=“
4+7=3
2c

Lukáš neopisuje čísla. Je možné, že byl

3=4–3

během řešení vyrušen, a tak znovu opsal
číslo 3 i na místo menšitele.

2e

Uvědomuje si, že úloha tak, jak je zadána,

5=2–3

nemá řešení, a tak opravuje číslo 1 na číslo

Číslo pět je napsáno zrcadlově obráceně.

2, přesto však čísla vkládá mezi znaménka
špatně. Nejspíš bylo pro žáka dostatečně
náročné vyřešit problém s chybným číslem
1 a pak již nedával pozor na to, že je
předepsáno „–“ a ne „+“. Žák píše největší
číslo na místo výsledku.

2f

Žák nejprve zkouší vložit čísla, pak si

4–2=4

uvědomuje, že má použít operaci odčítání,

číslo 4, které je na místě výsledku, protože je použito znaménko „–“ a tak čísla
nedokončil, vymazal ho a místo něj napsal negumuje, ale na místo výsledku vypočítá
číslo 2

číslo 2.

Výsledek pak vypadá
4–2=2
4

Čísla i dům opisuje z tabule, pouze

Řešil tak, že namaloval dům, který rozdělil „partičky“ umístil do jiných rámečků,
na tabulku 2x3. „Partičky“ psal nejprve do pořadí čísel v „partičce“ nechal stejné.
prvního řádku, pak do druhého a pak do Vzpomněl si na dramatizaci, a proto některá
třetího. Čísla jsou různě velká a různě čísla
umístěna v rámečku. „Partičky“ psal takto

v

„partičkách“

různě

umisťuje

v rámečku. Nepochopil však zadání.

235
123
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45
437
10 2 8
8 2 10
Tabulka 25

Obrázek 55
Závěr:
Žák díky manipulaci získal zkušenost s výsledkem operace na levé straně, ale není jisté, zda
znaménka na prvním listu neopsal od spolužáka. Uvědomuje si, jak spolu čísla tvoří „Trio“.
Opravil úlohu 2e. Nepochopil druhou část pravidla „Tria“, ale zapůsobila na něj dramatizace
s „kámoši“, a proto čísla píše různě veliká a různě umístěná v rámečcích.
Řešitelská strategie
1

Didaktický komentář
Ve chvíli, kdy přišla k třetí neřešitelné

Nela vyřešila pouze první dvě úlohy a to úloze, tak celý úkol vzdala a šla dál.
tak, že mezi čísla vlepila kartičky se
znaménky.
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2

U druhého úkolu neporozuměla zadání, a

Neřešila.

proto šla k dalšímu.

3

Držela se ilustrace, a proto kopíruje styl u

Řešila tak, že použila znaménka „+“, „–“ a druhé úlohy.
„=“ výsledek operace je vždy na pravé Pak si uvědomuje, že takto nemůže
straně.

pokračovat, a další úlohy již neopisuje

U ilustrace vepsala také znaménka.

vedle.

Druhou úlohu řešila tak, že znaménka Nepřečetla si zadání, a jelikož vyřešila
vepsala a pak se držela zadání a vytvořila pouze dvě úlohy z první strany pracovního
z úlohy další ilustraci.

listu, neměla dostatek zkušeností s tím, že

Úkol nedořešila celý.

výsledek může být na levé straně, a tak u
dvou úloh použila znaménko „–“.
Úlohy nedořešila, nejspíš protože byla
unavená.

4

Tento úkol ji bavil. Použila dvě stejná čísla.

Řešila tak, že nakreslila dům, který Dvě úlohy opsala z tabule, ale první její
rozdělila na tabulku 2x4. Do střechy úlohy jsou vlastní.
nakreslila okno. „Partičky“ psala nejprve do Čísla v „partičkách“ rovnala tak, že třetí
prvního sloupce a pak do druhého.

číslo bylo vždy největší, ale dvě čísla

„Partičky“ psala takto

předtím nebyla podle velikosti. Nemá

448

zkušenost s výsledkem operace na levé

123

straně.

5 5 10
6 2 8 číslo 6 je zrcadlově obráceně
538
325
156
6 4 10
Tabulka 26
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Obrázek 56
Závěr:
Nela měla během práce problém s porozuměním zadání, a když si nevěděla rady
s neřešitelnou úlohou, pracovala dál. Drží se předlohy v řešení třetího úkolu. Nesrovnává
čísla podle velikosti. Nemá zkušenost s výsledkem operace na levé straně. Samostatně
vytvářela „Tria“.
Řešitelská strategie
1

Didaktický komentář
Dan vyřešil celou první stránku správně.

Dan vyřešil tak, že kartičky se znaménky Získal tak zkušenost s výsledkem operace
lepil mezi čísla.

na levé straně.

Třetí úlohu neřešil.

Má zkušenost s neřešitelnou úlohou.

2b

Dopouští se chybné aplikace komutativního

2–5=3

zákona,

protože

rovnost

s největší

pravděpodobností čte takto: „Pět mínus dva
rovná se tři.
2c

Používá špatnou operaci, protože si nevšiml

7=4–3

znaménka „–“, a řeší úlohu pomocí sčítání.

2f

Vizte předchozí komentář.

2–4=6
3

Využívá zkušenost s výsledkem operace na

Řešil tak, že použil znaménko „+“ a „=“.

levé straně.

4

Nejspíš mu nezbyl čas nebo to pro něho

Neřešil.

nebyl atraktivní úkol.
Tabulka 27
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Obrázek 57
Závěr:
Díky manipulaci získal zkušenost s výsledkem operace na levé straně a také ji využil. Má
zkušenost s neřešitelnou úlohou. Někdy si ze zbrklosti nevšímá znamének a používá
opačnou operaci. Chybně aplikuje komutativní zákon.
Řešitelská strategie
2c

Didaktický komentář
Dopouští se chybného čtení rovnosti.

3=4–7
Poté vygumoval.
2e

Zde je zajímavé, že i když je úloha

3=5–1

neřešitelná, přesto Dominik napíše největší

Poté vygumoval.

číslo na místo menšence, a tím se chybného
čtení nedopouští.
Tabulka 28

Obrázek 58
Závěr:
Dominik je blízko porozumění správného směru čtení rovnosti.
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5.4

Závěr

Z analýzy žákovských prací vyplývá, že
- žáci díky manipulaci získávají zkušenost s výsledkem operace na levé straně, ale
jen někteří umí tuto zkušenost využít (25 má zkušenost, 6 umí využít, 9 neřešilo)
- někteří žáci nemají zkušenost s neřešitelnou úlohou
- žáci mají zkušenost s komutativním zákonem, ale někteří ho chybně aplikují při
operaci odčítání, což dokazuje rovnost: „2 – 5 = 3“
- žáci mají zájem vytvářet vlastní „Tria“ při zavádění prostředí
- žáci pozitivně reagují na dramatizaci „Tria“, ale většina zatím neporozuměla
druhé části pravidla „Tria“
- všichni žáci mají problém s rovností: „3 = 7 – 4“ a chybně ji řeší takto: „3 = 4 – 7“
a následně ji chybně čtou: „Sedm mínus čtyři rovná se tři,“ zprava doleva
Experimentální část byla bez jakéhokoliv vstupu experimentátora, který by narušil průběh
experimentu. Není jistota, zda někteří žáci nebyli ovlivněni svými spolužáky.
Při analýze videa jsem nalezla mnoho chyb ve výukové fázi, kdy jsem byla v roli učitele.
- Je důležité si sám odpovědět na otázku, kterou hodlám položit žákům, a zhodnotit,
zda jsou žáci schopni odpověď nalézt.
-Pokud žáci několikrát odpoví negativně a učitel jim stále pokládá stejnou otázku, i
když jinak formulovanou, tak nakonec žáci odpovědí kladně, poněvadž si myslí, že
se to po nich chce, ale nedojdou k porozumění.
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Závěr
Diplomová práce přispěla k mapování žákovských strategií, myšlenkových procesů a
problémových jevů, které se objevují u řešení aditivních operací v 1. ročník ZŠ. Mým
záměrem bylo
a) zmapovat odbornou terminologii a vymezit pojmy k mapování aditivního
mentálního schématu žáka
b) popsat vznik nového didaktického prostředí v Hejného metodě, na jejímž vzniku
jsem se podílela
c) analyzovat žákovská řešení v experimentech.
Nalezla jsem a charakterizovala kognitivní jevy, které jsem pojmenovala v každém závěru
jednotlivého experimentu (chybné čtení rovnosti, chybná aplikace komutativního zákona,
práce s „nulou“, práce se stejnými čísly, zkušenost s podobností součtu dvou jednociferných
čísel a součtu dvou dvouciferných čísel dělitelných deseti, kombinatorická zkušenost
přechod k inverzní operaci, opouštění sémantického příběhu).
Během psaní teoretické části diplomové práce jsem objevila, že je nutné rozeznávat dvě
oblasti didaktiky, a to didaktiku orientovanou na žáky a na obsah.
Mé vnímání jevů „chybné čtení rovnosti“ a „chybná aplikaci komutativního zákona“ je
takové, že někteří žáci se dopouštějí jen jednoho z těchto jevů a proto je od sebe odděluji, i
když si uvědomuji, že mohou mít stejnou příčinu. Dále si myslím, že tou příčinou je, že žáci
vnímají shodnost úloh typu „Děj dohromady“ a operace sčítání díky možnosti použití
komutativního zákona a na základě toho vnímají shodnost úloh typu „Rozděl“ a operace
odčítání, kde však komutativní zákon aplikovat nelze.
Mé vnímání jevu „přechod k inverzní operaci“ je takové, že pokud žák umí v úloze typu
„Doplň Trio“ doplnit jak součet, tak rozdíl, má blízko k porozumění, že sčítání a odčítání
jsou navzájem inverzní operace. Pokud hledá rozdíl, může ho hledat pomocí operace
odčítání, nebo jej hledá pomocí dočítání. Dočítání bych charakterizovala jako strategii žáka
vzestupně přeříkávat říkanku od určitého čísla a zároveň si na prstech počítat, kolik čísel už
řekl. Odčítání je sestupné odříkávání říkanky (E. Gruszczyk-Kolczyńska, 2006).
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Během analyzování žákovských prací jsem ke své diplomové práci přidala ještě cíl naučit se
experimentovat. Díky zkušenostem jsem si pojmenovala několik zásady pro úspěšnější
experiment. Vždy jsou psány (kurzívou) na závěr každého jednotlivého experimentu
Na začátku jsem byla nadšená do experimentování, bádání a analyzování žákovských prací.
Posléze, když jsem se jala výsledky experimentů zapisovat a vytvářet teoretickou část
diplomové práce, narazila jsem na zásadní problém: „Neumím psát odborné texty.“ Během
roku jsem nabrala mnoho zkušeností nejen čtením jiných diplomových prací, ale hlavně díky
konzultacím s mou vedoucí diplomové práce. Uzpůsobila jsem svůj styl psaní. Naučila jsem
se psát věcně, konkrétně a úsporně.
Do budoucna bych se chtěla zaměřit na hlubší porozumění aditivnímu mentálnímu schématu
žáka, hlavně mapovat myšlenku multiplikativní triády, aditivní kvadriády. Dále koncepčně
promýšlet prostředí Abaku do učebnic pro vyšší ročníky ZŠ a propojovat tyto úlohy
s úlohami z jiných prostředí. Ráda bych nabrala další zkušenosti s experimentováním,
analyzováním žákovských prací a hlavně psaním odborných textů.
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