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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá výukou matematiky v italském jazyce v České republice 

v bilingvní italsko-české sekci gymnázia Ústavní v Praze, kde učím od roku 2012. Hlavním 

cílem práce je analyzovat a systematizovat pozitiva a negativa bilingvní výuky matematiky 

v tomto prostředí. Představuji problémy a výzvy, kterým musí čelit učitel, když učí 

matematiku v italštině, tedy v jazyce odlišném od mateřského jazyka žáků. Vše ilustruji 

příklady z mé vlastní praxe učitele matematiky v italštině v Gymnáziu Ústavní ve dvou 

ročnících gymnázia během jednoho školního roku. Tyto příklady jsou doplněny ukázkami, 

jak jsem problémy řešil. Práce obsahuje také úvahy o výsledcích bilingvního vyučování 

matematiky jak z hlediska matematického, tak i jazykového. V teoretické části se zaměřuji 

na obecný popis bilingvismu, bilingvní výuku matematiky, bilingvního gymnázia Ústavní. 

V praktické části jsou popsány hlavní rozdíly mezi programy, učebnicemi a hodnocením 

matematiky v Itálii a v České republice. Dále je zde popsán průběh školního roku 2016/2017 

ve třídách, ve kterých učím matematiku v gymnáziu Ústavní, tj. v 3.C a 4.C. Popis vychází 

z analýzy mých hodin matematiky v italštině a z testu ve třídě 3.C ze začátku školního roku. 

V závěru uvádím některé návrhy pro to, aby výuka matematiky i italského jazyka byla 

efektivnější. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

CLIL, bilingvismus, gymnázium, italský jazyk, matematika, pozorování ve třídě. 

  



ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the teaching of mathematics in Italian language in the 

bilingual Italian-Czech section of Grammar School Ústavní in Prague, the Czech Republic, 

where I have been teaching since 2012. The main aim of this work is to analyse and 

systematize the positives and negatives of the bilingual teaching of mathematics in this 

environment. The most important problems and challenges, a teacher has to deal with while 

teaching mathematics in Italian, the language different from pupils’ mother tongue, are 

introduced in this work. All the used and illustrating examples are based on my own practical 

training of an Italian Math teacher and are taken within one school year. Moreover, these 

examples are supported by my own problem solving options. The thesis also contains 

reflections about results of the bilingual teaching of mathematics both in mathematical and 

linguistic terms. Theoretical part deals with a general description of bilingualism, bilingual 

teaching of mathematics, and bilingual Grammar School Ústavní. Practical part describes 

not only the main differences between curriculums, textbooks, and mathematical 

assessments in Italy and the Czech Republic but also the course of school year 2016/2017 in 

classes 3.C and 4.C.  The description is based on both the analysis of lessons of mathematics 

in Italian and a test written in class 3.C at the beginning of the school year. The conclusion 

includes proposals for more effective teaching of both mathematics and Italian language. 

KEYWORDS 

CLIL, bilingualism, grammar school, Italian language, mathematics, classroom 

observation. 
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1 Úvod 

Mladí lidé nejsou nádoby, které se musí naplnit,  

ale pochodně, které je potřeba zapálit. 

Plútarchos 

Když jsem začal vyučovat, vstupoval jsem do školy s jistotou, že se jistě naučím mnoho ze 

vztahů k žákům. Podnět k této diplomové práci se zrodil právě ze dvou velmi odlišných 

rozhovorů se dvěma žačkami ze školy, kde učím matematiku v italštině. 

První rozhovor se uskutečnil s jednou žačkou posledního ročníku během konzultačních 

hodin týden před maturitní zkouškou z matematiky. Přišla za mnou se všemi velmi 

opotřebenými listy s teorií a se cvičeními, které jsem žákům během roku rozdal, a s italskou 

učebnicí matematiky, která byla evidentně méně používaná. Říkala mi, že byla velmi vděčná 

za všechna schémata a souhrnné listy, které jsem během roku rozdal, protože italské 

učebnice jsou těžké, příliš obsáhlé ve vysvětlováních a není absolutně jasné, co z toho se 

musí žáci naučit. České učebnice jsou naopak mnohem více strohé a jednodušší, hned je 

zřejmé, co je potřeba se naučit a co ne. 

Druhý rozhovor se odehrál několik týdnů poté s jednou italsko-českou žačkou, která se 

přestěhovala z Itálie do Prahy, když jí bylo 12 let, a která má velmi vysoký průměr známek 

a je nejlepší studentkou ve třídě. Jí se zdá být všechno mnohem jednodušší než pro její 

spolužáky ze třídy, a to nejen v matematice. Jednoho dne jsem ji náhodou potkal ve škole na 

chodbě a zeptal jsem se jí, jaký byl pro ni přechod z italské do české školy. Její odpověď mě 

velmi ohromila. Řekla mi, že v Itálii bylo studium mnohem náročnější, protože učitelé často 

nevysvětlovali nová témata, ale žádali žáky, aby si přečetli některé strany z učebnice, a aby 



9 

 

přišli na další hodinu připravení. Proto se musela sama naučit hledat hlavní informace, 

pochopit a sumarizovat texty a přepracovat je. Od té doby, co je v Praze, je pro ni všechno 

mnohem jednodušší. 

Tyto dva rozhovory překvapivě dochází k opačným závěrům. To, co bylo pro první žačku 

výhodou v českých školách, se zdálo být pro druhou hlavním slabým bodem. Díky těmto 

rozhovorům ve mě vzrostl zájem o to, co by mohlo být ve vyučování matematiky v italštině 

specifické. Nejedná se pouze o vyučování matematiky skrze italštinu, ale jedná se také 

o předání italské kultury skrze matematiku. A upřímně bych nedokázal říci, co je pro mé 

žáky důležitější ve společnosti, kde schopnost akceptovat odlišnost a nechat se od ní 

obohacovat je stále důležitější.  

Tato diplomová práce je pokusem o to dát řád spoustě zkušeností, úvah, myšlenek, 

problémům z těchto let, udělat bilanci dosažených či zkrachovalých cílů, ukázat schůdnou 

cestu pro budoucnost. Ty nejobecnější úvahy jsou tedy postaveny na mých pěti letech 

zkušenosti jakožto učitele bilingvního gymnázia Ústavní a na studiu kurikulárních 

dokumentů, zatímco experimentální část se týká celého školního roku 2016/2017 a výuky 

ve třídách 3.C a 4.C. V experimentální části představuji příklady a příhody z celého 

vyučovacího roku a uvádím situace, kde se jasněji ukazuje důležitost jazyka a porozumění 

matematice. 

 

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol: Ve druhé kapitole stručně představuji 

problematiku bilingvního vyučování, pozornost zaměřuji hlavně na metodu CLIL a bilingvní 
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školy v České republice. Třetí kapitola je věnována výuce vědeckých předmětů a 

matematiky v cizím jazyce. Jedná se o nejvíce teoretickou část celé práce.  

Ve čtvrté kapitole představuji malou historickou odbočku o kulturních vztazích mezi 

Československem nebo Českou republikou a Itálií, které vedly ke zrodu bilingvního italsko-

českého gymnázia Ústavní. V páté kapitole srovnávám českou a italskou výuku s tím, že se 

omezuji na 3 základní prvky: učebnice, hodnocení, program. V šesté kapitole popisuji test 

ze začátku školního roku, který jsem zařadil ve 3.C s cílem zjistit počáteční stav znalostí a 

dovedností žáků z bilingvní sekce, jeho výsledky a hodnocení, která z něj vyplývají. Cílem 

této kapitoly je poskytnout představu o úrovni přípravy a motivace žáků k matematice. 

Čtvrtá, pátá a šestá kapitola tak umožňují porozumět prostředí, ve kterém se odehrává výuka. 

V sedmé kapitole popisuji hodiny výuky a postřehy ze školního roku 2016/2017 ve dvou 

třídách, kde vyučuji. Takto dlouhé období analýzy umožňuje lépe porozumět případnému 

vlivu jazyka na studium matematiky. Pozornost věnuji především vazbě mezi různými 

probíranými tématy a použitím italštiny a analyzuji vliv jazyka ve vtahu k různým 

probíraným tématům. A nakonec v osmé kapitole uvádím některé závěrečné úvahy a 

hodnotím, zda je výuka matematiky v italském jazyce doopravdy užitečná a efektivní a 

v jakých aspektech a jak je možné zlepšit integraci jazyka a předmětu. 

  



11 

 

2 Bilingvismus a bilingvní vyučování 

V této kapitole je zařazena úvaha o bilingvismu, která umožní lépe pochopit problematiky 

vázané na výuku matematiky v cizím jazyce na Gymnáziu Ústavní. Kromě samotného 

pojmu bilingvismus je v ní analyzována směrnice Evropské unie a směrnice České republiky 

týkající se bilingvismu a některé způsoby bilingvní výuky, především CLIL a vyučování 

v bilingvních školách. 

2.1 Bilingvismus 

V obecném pojetí být bilingvní znamená perfektně ovládat dva jazyky; toto byl například 

úhel pohledu L. Bloomfielda (1933), který definoval bilingvismus jako „vlastnění určité 

kompetence člověkem, který se narodil ve dvou jazycích“1. Dlouhou dobu se tedy 

považovalo za bilingvismus plné ovládání dvou jazyků jedním člověkem: Odkazovalo se na 

ideální situaci mluvčích, kteří by například zcela ovládli dva jazyky již od dětství díky jejich 

„privilegované“ podmínce, že měli rodiče s různými mateřskými jazyky (a oba tyto jazyky 

rodiče v komunikaci s dětmi používali), a kteří by dokázali dokonale integrovat na určité 

celkem hluboké úrovni psychologické organizace dva jazykové systémy. 

Dva američtí jazykovědci E. Haugen (který v roce 1953 definoval bilingvismus jako 

“dispozici vyprodukovat v jiném jazyce korektní výroky nositele významu”2) a především 

U. Weinreich (autor zásadního svazku pro vývoj studií o bilingvismu a o jazykové 

interferenci, publikováno ve stejném roce 19533) toto vymezení změnili a pojem 

bilingvismus rozšířili na veškeré postupy v užití dvou (nebo více) jazyků. Ve skutečnosti 

                                                 
1 BLOOMFIELD, Leonard. Language. 

2 HAUGEN, Einar. The Norwegian language in America: A study in bilingual behavior, str. 55-56. 

3 WEINREICH, Uriel. Languages in contact: Findings and problems. 
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existují různé úrovně mezi stavem tlumočníka experta a člověkem, který s obtížemi dokáže 

vyjádřit v cizím jazyce pár jednoduchých vět. R. A. Diebold (1961) rozšířil koncept 

bilingvismu tak, že do bilingvismu je zařazena i pouhá pasívní znalost nebo lépe řečeno 

“vnímání (porozumění)”4 v určitém jazyce. J. Macnamara (1967) považuje za bilingvního 

kohokoliv, kdo má minimální znalost v jedné ze čtyř jazykových schopností, tedy 

v porozumění, mluvení, čtení a psaní, a to v jazyce odlišném od jazyka mateřského5. 

Technický význam termínu bilingvismus se tedy vzdaluje významu běžného jazyka. Právě 

toto rozšířenější pojetí bilingvismu pravděpodobně ovlivnilo oficiální evropské dokumenty: 

dává přednost používání termínu multilingvismus, protože minimální znalost se může týkat 

různých jazyků současně. 

S. M. Ervin a C. E. Osgood (1954) se nechali inspirovat Weinreichem a zavedli rozlišení 

mezi bilingvismem koordinovaným a bilingvismem složeným6. V případě koordinovaného 

bilingvismu bilingvní osoba disponuje dvěma nezávislými jazykovými systémy: například 

fonetická sekvence „pes“ a italský ekvivalent „cane“ se samostatně odkazují na stejnou 

mentální reprezentaci. Podmínka složeného bilingvismu naopak vyžaduje, aby subjekt 

disponoval jednotnou kognitivní strukturou; jinými slovy, mentální reprezentace slova 

„cane“ se děje pouze skrze jeho překlad do českého slova „pes“. 

Rozsah pojmu bilingvismus byl tak široký, že vznikla potřeba zavést další rozlišení mezi 

bilingvismem individuálním, který se týká praxe v alternativním použití dvou jazyků jedním 

mluvčím, a bilingvismem kolektivním7, který se uskutečňuje pokaždé, když se fenomén 

                                                 
4 DIEBOLD, Richard A. Bilingualism and Biculturalism in a Huave Community. 

5 MACNAMARA, John. The bilingual’s linguistic performance: a psychological overview. 

6 ERVIN, Susan a Charles OSGOOD. Second Language Learning and Bilingualism. 

7 ADLER, Max K. Collective And Individual Bilingualism: a Sociolinguistic Study. 
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použití dvou jazyků týká celé komunity, jako například v Tridentsko-Horní Adiži či 

v Katalánsku. Další terminologické rozlišení bylo uvedeno kanadským vědcem W. E. 

Lambertem (1981) a to mezi bilingvismem “doplňkovým” a bilingvismem “subtraktivním” 

(odečítacím)8: V případě bilingvismu doplňkového si osvojitel ke svému repertoáru přidává 

druhý jazyk, aniž by ztratil familiárnost a plynulost v mateřském jazyce; v případě 

subtraktivního bilingvismu (angl. Subtractive bilingualism) osvojení druhého jazyka 

(většinou se jedná o dominantní jazyk v sociálním kontextu) je na úkor prvního jazyka. 

Můžeme tedy zakončit tím, že se čeští studenti, kteří navštěvují italsko-české gymnázium, 

stávají bilingvní v nejširším slova smyslu. Jedná se především o bilingvismus převáženě 

složený, individuální a doplňkový. 

2.2 Normy EU a multilingvismus 

Podpora jazykových schopností byla vždy považována za jeden z rozhodujících faktorů pro 

úspěch Evropy. Při mnoha příležitostech Evropská unie znovu potvrdila nutnost podpory 

výuky jazyků v kontextu evropského budování. První aktivity komunity v této oblasti byly 

rozvinuty v rámci prací, které měly uskutečnit jednotný trh, uvnitř kterého se měl uskutečnit 

volný pohyb lidí, kapitálu, produktů a služeb. Brzy poté ale bylo zřejmé, že by nebyl možný 

opravdový volný pohyb osob, kdyby obyvatelé jednotlivých států nebyli schopni mezi sebou 

komunikovat. Znalost cizích jazyků a kultur se tudíž stala nutným prioritním předpokladem 

k realizaci této komunikace. 

EU začlenila osvojení jazyků mezi své nejurgentnější priority a dala k dispozici finanční 

prostředky pro velký počet programů a projektů, které se toho týkají. Multilingvismus je 

                                                 
8 LAMBERT, Wallace E. Bilingualism and Language Acquisition. 
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považován za důležitý prvek evropské konkurenceschopnosti k získání výhod na kulturní 

a sociálně ekonomické úrovni. EU doporučuje, aby si každý obyvatel kromě svého 

mateřského jazyka osvojil alespoň dva cizí jazyky. Evropský parlament mimo jiné “vítá 

vyšší využití integrované výuky obsahu a jazyka (Content and Language Integrated 

Learning, CLIL), v jejímž rámci se žáci učí předmět prostřednictvím cizího jazyka, a vyzývá 

členské státy k vytvoření sítě osvědčených postupů, zejména analyzováním výsledků 

získaných z intenzivních kurzů v mnohojazyčných zemích”9. Dokument dokládá určitý 

úpadek výuky cizích jazyků a nutnost najít nové metodologie pro zlepšení kvality a 

efektivity vyučování. 

Evropská unie vznikla především s ideovými motivacemi (vytvořit klima míru mezi národy) 

a k tomu, aby dosáhla tohoto cíle, často používá ekonomické nástroje. Potřeba rozvíjet 

multilingvismus se rodila se stejnými cíli. Dnes je stále evidentnější, že ekonomické 

motivace již nejsou dostačující k tomu, aby podpořily proces evropské integrace, ale naopak 

se může stát, že mu budou bránit. Na druhou stranu se zdá, že více než ekonomie aktuálně 

nabízejí silný motivační podnět například volný pohyb osob, turistika, internet, touha 

různých kultur sdělovat a poznávat se. 

2.3 Multilingvismus v České republice 

I Česká republika přijala směrnice EU týkající se bilingvismu a multilingvismu. Mezi mnoha 

způsoby, jak získat vzdělání, které by bylo z velké části v cizím jazyce, se zmíním především 

o dvou způsobech: bilingvní gymnázia a metoda CLIL rozšířená v mnoha školách. Oba 

způsoby mají společnou myšlenku použít pro výuku nejazykových předmětů jazyk 

                                                 
9 Usnesení Evropského parlamentu o nové rámcové strategii pro mnohojazyčnost ze dne 15. listopadu 2006. 
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komunikace při výuce odlišný od mateřského jazyka. Tato myšlenka je velmi jednoduchá a 

byla využívána už v antice, když pomyslíme na to, jakým způsobem byly v minulosti 

vyučovány sumerština, řečtina, latina, francouzština a dnes samozřejmě i angličtina. 

2.3.1 Dvojjazyčné školy 

Po pádu komunistického režimu byly v 90. letech postupně navazovány vztahy spolupráce 

mezi Československem (a pak Českou republikou) a různými evropskými zeměmi s cílem 

plné integrace zemí za bývalou železnou oponou se Západem. Následně dle dohody se 

Španělskem, Itálií, Francií, Německem, Spojeným královstvím a Rakouskem byla založena 

šestiletá bilingvní gymnázia podpořená ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT). Cílem je zajistit kvalitní vzdělání v druhém jazyce (J2), který by se přičlenil 

k mateřskému jazyku (J1). J2 je také dorozumívacím prostředkem používaným v některých 

nejazykových předmětech. Tímto způsobem jsou studenti donuceni naučit se specifickou 

terminologii, kterou musí používat v mluvené i v psané formě. 

Cílem výuky na dvojjazyčných gymnáziích je u studenta dosažení jazykových dovedností 

a znalostí stanovených dokumentem RVP DG (rámcový vzdělávací program pro 

dvojjazyčná gymnázia). Kromě nich musí zvládnout dovednosti a znalosti obecné, které jsou 

požadované od každého gymnazijního studenta. Student je připraven především pro studium 

na vysokých školách jak v České republice, tak i v zahraničí. „Smyslem vzdělávání na 

gymnáziu není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je 

systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do 

smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a 
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dovednosti po celý život dále rozvíjet.”10 Dle dokumentu toto vyžaduje schopnost 

“uplatňovat ve vzdělávání postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a 

samostatnost žáků, využívat způsoby diferencované výuky, nové organizační formy, 

zařazovat integrované předměty apod.”11 Především se předpokládá dosažení úrovně C1 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) v J212. Jeden z cílů těchto 

gymnázií je také možnost použít “plynulou a bezproblémovou komunikaci ve všeobecných 

a specifických situacích v mateřském i cizím jazyce.”13 

Když půjdeme více do detailu největších rozdílů mezi RVP DG a RVP, můžeme si všimnout 

rozdílů v oblasti jazyka a jazykové komunikace. Co se týče obsahu, prakticky neexistují 

rozdíly v oblasti matematiky a jejích aplikací, stejně jako v dalších oblastech, například 

člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a svět práce, člověk a zdraví atd. Co se týče 

časové dotace jednotlivých předmětů, v rámcovém učebním plánu se vyskytují větší rozdíly. 

V prvních dvou letech je plánovaná intenzivní příprava J2, obecně 9 hodin týdně v prvním 

roce a 10 ve druhém roce. Od třetího roku je v plánu v každém roce minimálně 11 hodin 

týdně, které jsou věnované cizímu jazyku. V tomto počtu jsou zahrnuté různé předměty: 

alespoň polovina hodin matematiky musí být vyučovaná v J2. Dále je povinná výuka v J2 

některých z těchto předmětů: chemie, biologie, fyzika, zeměpis, ZSV, dějepis. Mimo to, že 

je potřeba dodržovat český RVP, jsou programy sestaveny dle dohod s experty ministerstev 

v partnerských zemích. “Výhodou tohoto typu studia je spojení dvou pedagogických 

přístupů – jednak „české tradice“, která klade důraz na množství faktů a memorování, a 

                                                 
10 Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia [online], str. 9. 

11 Tamtéž, str. 9 

12 Tamtéž, str. 14 

13 Tamtéž, str. 9 
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jednak „západního přístupu“, který spíše rozvíjí metody argumentace a praktických 

dovedností. Tuto výuku lze taktéž označit za „bikulturní“. V bilingvních sekcích se často 

vyučuje podle zahraničních učebnic. To vede české vyučující ke změnám v jejich 

dosavadním způsobu vyučování a k přizpůsobení se výukovým metodám a praktikám 

používaným v těchto učebnicích”14. 

Metoda používaná v těchto školách je tudíž metodou progresivní a částečné jazykové 

imerze15 studentů do J2, a to tím způsobem, aby se tento jazyk mohl vyvíjet spolu 

s mateřským jazykem. Mateřský jazyk zůstane vždy jazykem převládajícím, abychom 

neznevýhodnili studenty v pokračování jejich studia na českých vysokých školách. 

Dokument RVP DG klade velký důraz na vzdělávání vyučujících. “U českých učitelů, kteří 

vyučují některé předměty v cizím jazyce a zároveň neabsolvovali akreditovaný magisterský 

studijní program zaměřený na přípravu učitelů příslušného cizího jazyka, je dále v souladu 

s výnosem MŠMT16 vyžadován doklad o dosažení jazykové úrovně C1 podle SERRJ, popř. 

doklad o získání stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolského 

vzdělání v cizím jazyce, v němž se realizuje výuka některých předmětů. V případě učitelů 

nejazykových předmětů vyučovaných v cizím jazyce, kteří působí v dvojjazyčných třídách 

zřízených na základě mezivládních ujednání mezi Českou republikou a příslušnou 

partnerskou zemí, je za doklad o jejich jazykové způsobilosti považováno také osvědčení 

o absolvování dlouhodobé odborné a jazykové stáže organizované partnerskou zemí.”16 

                                                 
14 OBEREIGNEROVÁ, Lenka. Vliv Jazyka při výuce matematiky, str. 30. 

15 Vnoření, ponoření se. Viz ŠMÍDOVÁ, Tereza. Pojem CLIL. 

16 Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia, str. 102 
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2.3.2 CLIL17 

CLIL je zkratka z ‘Content and Language Integrated Learning’ neboli integrované osvojení 

jazyka a obsahu. Je to termín, který zavedl David Marsh, Australan, který studoval ve Velké 

Británii a učí ve Finsku. Metoda CLIL se rozšířila v Evropě začátkem 90. let. Její zrod 

souvisel s hledáním a rozvojem nových přístupů ve výuce cizích jazyků, na kterou byla 

nahlíženo jako na neuspokojivou. Tato metoda je reakcí na přesvědčení, které tehdy bylo 

přijímáno, že nejefektivnější rozvoj jazyka se děje jako samovolný proces (Immersion 

bilingual education, bilingvní výuka formou imerze)18. Toto přesvědčení je základem 

výuky v bilingvních školách, ale výzkumy dokazují, že se v nich efektivní učení 

neuskutečňuje: na jedné straně pozorujeme nepoměr mezi prostředky věnovanými studiu 

jazyka a efektivními výsledky, a na druhé straně, že intenzivní studium v cizím jazyce může 

poškodit rozvoj mateřského jazyka (M. Swain, S. Lapkin, 1982). S metodou CLIL se 

snažíme najít řešení těchto dvou problémů. 

Kdo se rozhodne pro použití metody jako CLIL, učiní slib: slíbí, že jazyk bude osvojen skrze 

obsah a že obsah bude zároveň vyučován a osvojován skrze jazyk. Klíčovým slovem je tedy 

termín Integrated. V tomto smyslu P. Ball (2009) mluví o dvou typech CLILu: soft a hard19. 

V prvním případě si učitel nejazykového předmětu klade za prvotní cíl prostředek 

(jazykovou znalost) a jako druhotný cíl obsah (znalost oboru). V druhém případě je prvotní 

a druhotný cíl vyměněn. Je zapotřebí ale zdůraznit, že i když je jeden cíl prvotní, tedy 

považovaný za hlavní, neznamená to, že druhotnému cíli je věnována menší pozornost. 

                                                 
17 Tento odstavec je možné konfrontovat s: LANGÉ, Gisella a Letizia CINGANOTTO. I quaderni della 

ricerca: E-CLIL per una didattica innovativa. 

18 Viz MARSH, David. CLIL/EMILE – The European Dimension: Actions, Trends & Foresight Potential. 

19 BALL, Phil. Does CLIL work? 



19 

 

V používání metody CLIL tedy musí učitel stále věnovat pozornost jazykové úrovni svých 

studentů. Tvrdit, že ve třídě, kde učí, není taková metoda možná, protože student nerozumí, 

znamená nedělat CLIL, ale jednoduše překládat stejnou vyučovací hodinu, která by se dělala 

v mateřském jazyce, do jiného jazyka. 

Metoda CLIL může být použita v jakékoliv škole na jakékoliv úrovni. Ba co více, když 

vyjdeme z tvrzení, že nejmenší děti jsou schopnější v osvojování si nových jazyků, je to 

metoda obzvláště doporučovaná pro mateřské a základní školy. Termín CLIL je tak obecný, 

že je často používán pro obecné školy stejně jako pro školy bilingvní, i když jsme viděli, že 

nevznikl jako odnož bilingvních škol, významně se od nich liší. 

D. Coyle (1999) zdůrazňuje čtyři základní prvky CLILu: content (obsah), communication 

(komunikace), cognition (poznání), culture (kultura). O obsahu a komunikaci se již mluvilo. 

Poznávací schopnosti, tedy schopnost pamatovat si, rozumět, aplikovat, analyzovat, 

hodnotit, tvořit, jsou jedním ze základních cílů vyučování obecně. Tyto schopnosti jsou 

v odlišném jazykovém prostředí zakrnělé a je potřeba je reaktivovat a podpořit, jejich rozvoji 

je potřeba věnovat speciální pozornost. Kultura je velmi důležitým, ale často opomíjeným 

aspektem vyučování cizího jazyka, ve kterém je spíš zredukována na použití cizojazyčných 

knih a videí. Má se za to, že pouhá četba textů může zprostředkovat setkání kultur, ale 

k opravdovému setkání se s kulturou nemůže dojít jen při četbě knih, nezastupitelná jsou 

setkání s lidmi. Proto je osoba učitele pro efektivní dosažení cílů CLILu velmi důležitá. 

2.4 Výhody a nevýhody bilingvní výuky 

Výuka v J2 s sebou jistě přináší různé výhody, ale také vyvolává různé kritiky. 

Nejevidentnější výhodou by měla být větší znalost J2 ze strany studentů, podpořená výukou 
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orientovanou více na komunikaci než na překlad. Když je jazyk začleněn do konkrétního 

kontextu, pak by měl být osvojen přirozenějším způsobem. K tomu se přidává rozvoj 

poznávacích schopností v jiných jazycích, větší motivace ze strany studenta, konfrontace 

s odlišnými kulturními modely. Student, který je zvyklý na stále setkávání se s odlišnými 

kulturami, je více zvyklý překonávat předsudky a uzavřenost vůči jiným tradicím, je 

otevřenější a disponibilnější k opravdovému dialogu. 

Bilingvní výuka má ale také řadu kritiků: Podle mnohých by mohla přivést ke ztrátě 

důležitosti mateřského jazyka s globálním kulturním ochuzením. V Itálii mnoho expertů 

zdůrazňuje, že používání didaktických cizojazyčných nástrojů by bylo na úkor didaktických 

a kulturních místních tradic, které jsou velmi vzdálené například od tradic anglosaských. 

Tyto kritiky považuji za ty nejzajímavější, protože se týkají základního aspektu bilingvní 

výuky. Zdá se mi velmi důležité být pozorní k rozvoji studenta ve věku, kdy buduje vědomí 

vlastní identity, a upřednostňovat aspekty, které respektují tradici a historii jeho země. 

Jsou zde ale jiné praktičtější aspekty: Izolace studentů, kteří jsou méně talentovaní nebo 

znevýhodnění, je důležitým aspektem především v poruše učení (dyslexie, dysgrafie); 

zpomalené nebo nedostatečné osvojení si nejazykových předmětů, především ZSV nebo 

dějepisu, předmětů, které by vyžadovaly tak vysokou jazykovou úroveň, aby umožnila 

i výměnu názorů. A v neposlední řadě jsou zde nevýhody technické: nedostatek 

připravených učitelů, vyšší cena pro školský systém, absence vhodných didaktických 

materiálů, legislativní nedostatek, slabá opora ze strany mnoha rodin. 
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Když vyjdeme z toho, co již bylo řečeno, můžeme zakončit tuto kapitolu následujícím 

shrnutím: 

- “bilingvismus” může být termínem s nedefinovanými hranicemi, a to natolik, že 

může označovat i sotva dostačující poznání nějakého jazyka, a oficiální dokumenty 

raději používají termín “multilingvismus”; 

- výuka J2 a v J2 je nutnost, která je odjakživa přítomná ve společnosti, zesílená 

globalizací; tato nutnost má různé aspekty: kulturní, sociální, ekonomický; 

- jakožto nutnost sociální a ekonomická přináší riziko, které nesmíme podceňovat: 

„kolonizaci“ ze strany některých zemí, především ze strany anglosaských zemí; 

- jakožto nutnost kulturní odpovídá na potřebu různých kultur, aby se konfrontovaly 

a obohacovaly navzájem, a odpovídá na potřebu jednotlivce rozšířit vlastní 

horizonty. Společnost, která je k dalším kulturám uzavřená, riskuje, že se ochudí 

a zanikne; 

- spolu s otevřeností vůči odlišným kulturám je zapotřebí prohloubit také vlastní 

identitu a kulturu: bylo by problematické používat a přijímat odlišné kulturní modely 

a zapomenout na ty své. V rovnováze vztahu mezi sebou a druhými je výzva 

multilingvismu a obecněji multikulturalismu; 

- výuka nějakého předmětu v J2 může zvýšit motivaci a osvojení si druhého jazyka 

a stejně tak osvojení si samotného předmětu. Taková výuka, k tomu, aby byla plodná, 

vyžaduje větší spolupráci mezi institucemi, učiteli, rodinami a studenty. 
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3 Bilingvní výuka a matematika 

V předchozí kapitole jsme se věnovali bilingvismu ve školách. Nyní se zaměříme na dvě 

otázky: Existují předměty, pro které je bilingvní výuka vhodnější? Je matematika jedním 

z těchto předmětů? Velká část bilingvní výuky se soustřeďuje na vědecké předměty, jako je 

fyzika, chemie, biologie, informatika a matematika. Program RVP DG vyžaduje povinnou 

výuku v J2 třech předmětů: matematiky, předmětu ze sociální oblasti (dějepis, zeměpis nebo 

sociální vědy), předmětu z přírodních věd (chemie, fyzika, geologie, zeměpis nebo biologie): 

Je to správná volba? 

3.1 Bilingvismus a vědecké předměty  

Existují různé dobré důvody k použití bilingvismu především v předmětech vědeckých. 

Předměty jako dějepis, filozofie, sociální vědy, literatura a zčásti zeměpis jsou postaveny 

především na verbální komunikaci. V těchto předmětech je důležité srovnání a výměna 

názorů, porozumění textům a vysvětlování, schopnost psát. Bez dobrého jazykového 

základu a dostatečné schopnosti abstrakce žák není schopný dosáhnout určité akceptovatelné 

úrovně osvojení. K tomu se přidává fakt, že již v mateřském jazyce je v nových generacích 

stále menší schopnost diskutovat, porozumět důvodům druhého, analyzovat a porozumět 

textu, abstrahovat20. Mimo jiné je rozšířená neznalost týkající se vlastních kulturních kořenů, 

vlastní historie a tradice21. Výuka v J2 předmětů, které se týkají humanitního a sociálního 

prostředí, tedy podstupuje riziko, že každý jednotlivý žák se může stát cizincem ve své vlasti. 

                                                 
20 Viz CARR, Nicholas G. Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek: analýza stavu lidské psychiky 

v době digitální, a TURKLE, Sherry. Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. 

21 Viz COCCIA, Benedetto. L' Europa contemporanea tra la perdita delle radici e la paura del futuro, a 

ABRUZZESE, Alberto. Punto Zero. Il crepuscolo dei barbari. 
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Aby mohl přijmout a zhodnotit další kultury a další životní styly, je nutné nejdříve dobře 

poznat vlastní kořeny a za to je škola zodpovědná. 

Existují předměty, ve kterých na začátku není požadovaná velká komunikativní schopnost a 

porozumění v J2. Jedná se o předměty, ve kterých mají větší význam praktické činnosti než 

komunikace, nebo kde může být komunikace jednoduše nahrazena nebo podpořena 

nejazykovými prostředky. Chemické symboly jsou například stejné na celém světě. Stejně 

tak matematické symboly a rovnice se prakticky v různých zemích neliší. Ve fyzice je 

experiment často pochopitelný i bez toho, abychom museli přidávat mnoho slov. V biologii 

tabulky, grafy, fotografie mohou pomoci žákům se zapojením se ve třídě. Vědecké předměty 

jsou tudíž vhodné ze dvou důvodů: buď jsou velmi konkrétní, a tudíž jednoduše 

znázornitelné pomocí obrázků a materiálů; nebo jsou velmi abstraktní, takže i slovo je 

nahrazené univerzálním symbolem nebo rovnicemi. 

Tímto způsobem mohou být jazykové nedostatky žáka alespoň zpočátku kompenzovány 

metajazykovými nástroji. Toto je velmi důležité při zavádění dvojjazyčné výuky do škol. 

Jak připomíná Šmídová (2013), v bilingvní výuce je důležité klást si některé otázky: Jaké 

jazykové nástroje jsou nutné ve výuce předmětu? Jaké nástroje jsou nutné v osvojování si 

jazyka? Jaké základy mají žáci v získávání nových znalostí? Myslím si, že výhody 

vědeckých předmětů jsou evidentní.  

Kromě jazykových důvodů existují další úvahy, které jsou ve prospěch výuky vědeckých 

předmětů v J2. Nejvíce požadované kompetence v pracovním světě v posledních deseti 

letech se zdají být právě ty vědecké. A pravděpodobně inženýři, architekti, technici, 

informatici patří do oné kategorie, která je vhodná k mobilitě: není po nich vyžadována 
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dokonalá komunikativní schopnost, ale možnost vyjádřit to podstatné. Myslím si, že toto je 

velmi důležitý fakt k pochopení logiky ministerských programů. 

Nechybí však ale ani kritiky na výuku vědeckých předmětů v cizím jazyce. Právě to, co se 

zdá být největší výhodou – striktní a specifická terminologie –, je zároveň největším 

problémem. Po žácích je žádáno, aby se naučili pojmy, se kterými se málokdy setkali nebo 

setkají v konkrétním životě. V normální konverzaci těžko použijí slova jako: dusík, draslík, 

elektron, tření, vektorový a skalární součin, osa úhlu, přepona… Hrozí nebezpečí, že tato 

slova budou naučena ve striktním prostředí předmětu a rychle zapomenuta. Navíc žák 

riskuje, že se nenaučí termín ve vlastním jazyce. Já sám mám s tímto přímou zkušenost 

z vysokoškolského studia biologie lidského těla a některých matematických předmětů. 

Znalost specifické terminologie v češtině byla v okamžiku zkoušky vyšší než znalost 

v italštině, ale pár dní po zkoušce jsem si již skoro nic nepamatoval. 

Dalším problematickým aspektem je právě názornost: Pro mnohé žáky je dostačující 

porozumět vzorci nebo správně chápat obrazec, často není požadován jazykový přechod z J1 

do J2 a naopak, ale žáci se setkávají s učitelem na území neutrálním, stejně vzdáleném od 

obou jazyků. 

K těmto nevýhodám se přidává další problém: Žáci, kteří touží po tom se co nejlépe naučit 

nějaký jazyk, jsou často také žáci, kteří jsou málo motivováni ve vědeckých předmětech. 

Riziko je dvojí: že je vzdálíme od jazyka a že je vzdálíme od předmětu. Možnost zapojit a 

motivovat co největší počet žáků samozřejmě závisí na zkušenosti a na schopnostech učitele, 

ale v každém případě se často vychází ze znevýhodněné situace. 
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Nakonec je potřeba vzít v potaz to, že skrze matematiku a fyziku se mnohem méně sdělují 

tradice a kultura charakteristické pro jednotlivé národy. Kdyby se bilingvní výuka omezila 

jen na tyto dva předměty, chyběl by právě jeden z hlavních aspektů důležitosti bilingvní 

výuky: sociální a kulturní integrace a vzájemné poznání. Myslím si, že toto je právě jeden 

z hlavních důvodů výuky dějepisu a ZSV v J2. 

3.2 Bilingvismus a matematika  

Nejvíce používaným vědeckým předmětem v bilingvní výuce je pravděpodobně 

matematika. Evidentně nabízí mnohé výhody, které jsem naznačil již výše: Slovo je 

jednoduše nahrazeno čísly, vzorci, grafy, obrazci; po žácích není nutně požadována 

schopnost porozumět všem učitelovým větám a ani se žáci nemusí vyjadřovat v dlouhých a 

složitých větách. 

Terminologie používaná v matematice je relativně málo rozsáhlá, často se jedná o pojmy, 

které se v jednom jazyce mnoho neliší od druhého. Již s nízkou úrovní poznání jazyka je 

možné porozumět celkem komplexním pojmům. Navíc matematický jazyk je obvykle 

jednoznačný, nedovolí interpretace, a i toto napomáhá v komunikaci a v porozumění. 

Bylo by možné říci, i když to velmi zjednodušíme, že se v matematice používají zároveň dva 

jazyky: jeden univerzálnější utvořený ze symbolů, zásadní pro výuku; a jeden podpůrný, 

používaný k vysvětlování a ke sdělování, který pouze pomalu získává ve výuce stále větší 

váhu. Tímto způsobem i výuka postavená na dialogu se žáky nenaráží na velké komunikační 

překážky, ale je naopak zjednodušená znázorněními. 

Ve prospěch matematiky v J2 můžeme považovat další faktor: nutnost zjednodušit a učinit 

pochopitelným předmět může napomoci žákovi v pozitivním vnímání matematiky. Zároveň 
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žáci, kteří jsou sami o sobě slabí v matematice, ale silní v jazycích, mohou vidět rozdíly mezi 

nimi a žáky talentovanými ve vědeckých předmětech zredukované. 

Nakonec je potřeba dodat další důvod ve prospěch výuky matematiky v J2. Skoro všechny 

vědecké předměty staví na matematice, nabízí se tak nevyhnutelný přínos pro předměty, jako 

je fyzika a chemie učené v J2. 

Spolu s těmito výhodami jsou zde také různé nevýhody. Matematika nemusí na rozdíl od 

dalších předmětů představovat reálné situace z každodenního života, může ale představovat 

situace, které žáci vnímají jako vzdálené od zkušenosti. Je třeba brát v potaz, jakou hodnotu 

mají slovní úlohy ve výuce a v hodnocení poznatků žáka. Slova, která jsou v matematice 

základní (válec, zlomek, součin…), jsou v jiných oblastech málo používaná. Slova, která 

jsou v normálním životě používaná nějakým způsobem (průměr, ostrý a tupý, těleso, 

čtverečný, krychlový, rozptýlení), jsou v matematice používaná jiným způsobem nebo 

dokonce s více významy dle kontextu. Je zde tedy velké riziko, že žák získá dojem, že 

osvojení si druhého jazyka je namáhavé a zbytečné, protože nás odtrhává od reálného světa. 

Již zde se rodí první významná otázka: Musíme požadovat po všech žácích aktivní používání 

specifického jazyka matematiky, nebo se máme spokojit s pasivním vnímáním? Nejlepší 

způsob by pravděpodobně byl ohodnotit ty žáky, kteří by se chtěli i aktivně zapojit do 

osvojení si specifičtějšího jazyka, bez toho, že bychom trestali ty pasivnější. 

Je zapotřebí dodat, že matematika má speciální způsob, jak používat jazyk běžného života. 

Mohli bychom říci, že existují přesná pravidla v používání jazyka, především když je 

zapotřebí něco dokázat. Jazyk se totiž často zdá být nejednoznačným a je potřeba, abychom 

si rozuměli v každém slově. Z toho důvodu podle mnohých lidí učit matematiku znamená 

také naučit vyjadřovat se matematickým způsobem. V italštině se například používá 
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speciální skladba a slovní zásoba, které jsou obtížné i pro žáky rodilé mluvčí. Jak 

poznamenal D´Amore (1993), ve třídě se utváří něco podobného, jako je dialekt, jazyk plný 

gerundií a neosobních výrazů, které v jiných oblastech neexistují, ale které jsou nutné 

k tomu, aby jazyk byl jednoznačný a výstižný. Pro žáka cizince může být tento aspekt další 

překážkou, když se pustí do četby školní učebnice. 

Poslední úvaha, která se může zdát být zvláštní: Matematika není všude stejná. Každý národ 

používá symboly, definice a metody, které jsou trošku jiné. Stačí pomyslet na používání 

závorek v označení intervalů nebo na definice geometrických tvarů nebo ještě na pravidla 

o úměrnosti. I tyto aspekty mohou v žácích, hlavně v těch slabších, vytvářet jistý zmatek. 

Nakonec při bilingvní výuce je možno ve zvýšené míře očekávat deformace poznávacího 

procesu, neboť, jak připomíná Hejný (1990), vytváření představ, které je důležitou součástí 

poznávacího procesu, je závislé na správném pochopení slov. 

3.3 Bilingvismus v matematice a konstruktivismus22  

Konstruktivismus je teoretický výchozí proud, který staví subjekt, který se učí, do středu 

vzdělávacího procesu. Učením se myslí proces sebestrukturace, jehož je žák protagonistou, 

a vyžaduje svobodu vyjádření, kreativitu a manuální zručnost. Zhodnocuje se v něm role 

protagonisty žáka a pokračování na základě pokusů a omylů; úkolem učitele je zjednodušit 

a stimulovat praktickou a intelektuální aktivitu žáka. 

Teorie konstruktivismu je založená na dvou principech. První: Poznání je budováno aktivně 

poznávacím subjektem a není jím pasivně přijímáno z externího pramene. Druhý: Proces 

                                                 
22 Tento článek je možné konfrontovat s: ROLETTO, Ezio; REGIS, Alberto. Il costruttivismo e oltre: 

sull’apprendimento delle scienze. 
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poznání je adaptivní, uspořádává smyslové (senzorické) informace, které se dostávají do 

mozku, a uvádí je do souladu s již přítomnými informacemi. Tento druhý princip znamená, 

že primárním cílem poznávacího procesu není znázornění reálného světa takového, jaký je, 

ale vnitřní ucelenost různých zkušeností, které učinil jednotlivec. Není to tedy neutrální 

metoda, ale metoda stavěná na přesné filosofické struktuře, na určité filosofické vizi reality 

a poznání, a která upřednostňuje svobodu a kreativitu jednotlivce před prostým 

reprodukováním znalostí a pasivním postojem v realitě. 

M. Hejný a F. Kuřina (1998, 2001) formulovali deset zásad, které popisují obecný 

konstruktivistický přístup k vyučování matematice: 

1. Matematika je chápána jako specifická lidská aktivita, ne jen jako její výsledek. 

2. Podstatnou složkou matematické aktivity je hledání souvislostí, řešení úloh a 

problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení, jejich prověřování a zdůvodňování. 

3. Poznatky jsou nepřenosné. 

4. Tvorba poznatků se opírá o zkušenosti poznávajícího. 

5. Základem matematického vzdělávání je vytváření prostředí podněcujícího tvořivost. 

6. K rozvoji konstrukce poznatků přispívá sociální interakce ve třídě. 

7. Důležité je použití různých druhů reprezentace a strukturální budování 

matematického světa. 

8. Značný význam má komunikace ve třídě a pěstování různých jazyků matematiky. 

9. Vzdělávací proces je nutno hodnotit minimálně ze tří hledisek: porozumění 

matematice, zvládnutí matematického řemesla, aplikace matematiky. 

10. Poznání založené na reprodukci informací vede k formálnímu poznání  
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Myslím si především dle principů 1, 2, 6, 7, 8, že konstruktivistická strategie je jedna 

z nejvhodnějších pro bilingvní výuku matematiky: podporuje diskusi, komunikaci mezi 

žáky, jejich jazykový aktivní přínos, použití nejen jazykových prostředků ve vysvětlování, 

prohloubení daných argumentů z hlediska jazyka a terminologie23. Konstruktivistická 

metoda je mimo jiné velmi vhodná ve třídách se žáky, kteří mají vážné obtíže v matematice, 

a ve třídách, kde je vyšší motivace žáků k diskusi. Dále si myslím, že objektivnost předmětu 

zmírňuje některá filosofická přesvědčení na základě konstruktivismu – zmírňuje například 

myšlenku, že neexistují absolutní pravdy, anebo že kritéria pravdivosti poznání jsou jejich 

koherence v mozku jedince a společenský souhlas. Nakonec poslední roky ukazují, jak, ať 

už v Itálii nebo v České republice a obecně v celém západním světě, konstruktivismus 

zakořenil a stal didaktickým ideálním rámcem pro mnoho učitelů. Například v Itálii, kde ve 

striktním smyslu slova nenáleží k italské didaktické tradici, je základem většiny 

nejmodernějších příruček. 

 

Na závěr dodávám, že nesmíme být naivní: Nestačí sjednotit jazyk a matematiku nebo jazyk 

a vědu, abychom zlepšili jazykovou a poznávací úroveň žáka. Bez globální vize veškerých 

pro a proti ve výuce matematiky v J2 riskujeme, že zvýšíme problémy v osvojování 

předmětu a odpor k učení. Nevypadá to, že by a priori existovalo nejlepší řešení jak spojit 

Content a Language (předmět a jazyk), záleží hodně na inteligenci, se kterou jsou 

připravovány ministerské a školské plány, a především záleží na metodologii výuky 

jednotlivých učitelů. Myslím si, že je vždy nutné mít jasné priority výuky: jestli chceme 

                                                 
23 Obdobné úvahy týkající se vazby mezi konstruktivismem a bilingvismem je možné najít v J. Ernyeiová 

(2007) a V. Sedláčková (2016). 
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privilegovat předávání kultury a postoje, jestli chceme posílit poznání, kompetence a 

schopnosti, kterých můžeme využit v pracovním světě, jestli hledáme harmonický vývoj 

všech těchto aspektů. V tomto je nutné vést neustálý dialog se školou, žáky a rodiči. 
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4 Gymnázium Ústavní Praha 

Od září 2012 pracuji jako učitel matematiky na gymnáziu Ústavní. Gymnázium bylo 

založeno v roce 1990 jako gymnázium víceleté a čtyřleté. V roce 1991 vznikla na základě 

mezinárodních ujednání dvojjazyčná česko-italská sekce gymnázia24. Gymnázium realizuje 

vzdělávání v denní formě ve dvou sekcích. V české sekci poskytuje vzdělávání v osmiletém 

gymnáziu všeobecného zaměření. V česko-italské sekci v šestiletém gymnáziu všeobecného 

zaměření jsou respektována specifika bilingvního vzdělávání vyplývající z dohody mezi 

ministerstvy školství obou partnerských zemí (intenzivní výuka italského jazyka v 1. a 2. 

ročníku a výuka vybraných předmětů v italském jazyce od 3. ročníku – italský jazyk a 

literatura, matematika, chemie, dějepis a fyzika). Škola je jediným gymnáziem v České 

republice realizujícím bilingvní česko-italské vzdělávání. 

Gymnázium udržuje stabilní počet žáků a tříd. K 30. 9. 2016 zde 57 učitelů vzdělávalo ve 

22 třídách 640 žáků (479 v osmiletém a 161 v bilingvním gymnáziu). 

K tomu, abychom pochopili důvody, které vedly k založení italsko-českého gymnázia, je 

užitečné stručně zde představit mezinárodní dohody mezi Itálii a Českou republikou. 

Nejdůležitějším dokumentem v historii kulturních vztahů s Itálií je po Druhé světové válce 

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské 

republiky25 z roku 1971. Tento dokument je ještě platný, Dohoda mezi vládou Italské 

republiky a vládou České republiky týkající se spolupráce v oblasti kultury, výchovy, vědy a 

technologie nebyla zatím uzavřena. Je připravena od roku 2011, na její schválení se však 

                                                 
24 Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Ústavní Praha 8. 

25 ČESKO. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 84 ze dne 22. května 1973 o Kulturní dohodě mezi vládou 

Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky. 
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stále čeká. V dokumentu z r. 1971 se první články týkají právě školských institucí: Smluvní 

strany budou „podporovat výměnu školských, výzkumných a zdravotnických pracovníků a 

dalších osobností z oblasti kultury, vědy a umění“26; „vyměňovat si školní osnovy, publikace 

a jinou dokumentaci, týkající se všech stupňů školství“27; „zkoumat možnosti dohody o 

podmínkách zrovnoprávnění vykonaných studií a studijních diplomů udělovaných 

příslušnými orgány druhé smluvní strany“28; „usnadňovat účast vysokoškolských a 

středoškolských učitelů a studentů na kursech jazyka, literatury a umění pro cizince, 

pořádaných druhou zemí“29. Dokument ve fázi ratifikace nepřináší významné změny, co se 

tohoto bodu týče. 

Prvním důležitým dokumentem po roce 1989 byla Dohoda mezi vládou Italské republiky 

a vládou České a Slovenské federativní republiky ve věci vědecké a technologické 

spolupráce z r. 1990. Je to první dokument o spolupráci mezi dvěma státy po pádu 

komunistického režimu, který se nějakým způsobem týká školního prostředí. Považuji za 

velmi významný fakt, že tato dohoda měla jako explicitní cíl rozšíření vědecké 

a technologické spolupráce. Jako vhodné způsoby takové spolupráce jsou v článku tři 

doporučovány: návštěvy a vzájemné bilaterální výměny studentů, expertů, vědců a 

technického personálu; poskytnutí stipendií pro univerzity a vědecké instituty a formace 

expertů v průmyslových podnicích. 

V roce 1996 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou 

o přátelských vztazích a spolupráci. V ní je uvedeno, že obě strany budou podporovat výuku 

                                                 
26 Tamtéž, čl. 1. 

27 Tamtéž, čl. 1. 

28 Tamtéž, čl. 2. 

29 Tamtéž, čl. 4.  
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jazyka druhé (italské) Smluvní strany, výměny mezi středními a vysokými školami, přímé 

styky vzdělávacích institucí a podniknou kroky k vzájemnému uznávání dokladů o vzdělání. 

V této dohodě tehdejší předseda vlády Václav Klaus připomíná, že „Italská republika na 

pátém místě v dovozu a na čtvrtém ve vývozu je naším významným obchodním partnerem. 

V pořadí investic stojí na 4. místě.“30  

Vypadá to, že ekonomické pracovní otázky jsou v těchto dokumentech prioritou. Osobně 

jsem přesvědčen o tom, že pro Itálii stejně jako pro další západní země byla Česká republika 

zemí s výjimečnými potenciálními technickými a výrobními možnostmi s nízkou cenou za 

pracovní sílu. Pravděpodobně se mělo za to, že by studentům na italsko-českém gymnáziu 

mohl být předán kromě optimální jazykové znalosti také dobrý vědecký a matematický 

základ, aby tak byli budoucí inženýři, ekonomové, informatici schopní mluvit italsky a 

pracovat s a pro Itálii za nízkou cenu. Proto je gymnázium na stejné úrovni jako vědecké 

gymnázium v Itálii. Jsem toho názoru, že tato vize již je překonána, že Evropa se již nebude 

moci udržet jen v ekonomické jednotě, a bilingvní gymnázia, jako je to naše, by měla více 

podporovat jazykové a humanitní vzdělávání a méně vzdělávání technické. 

V česko-italské sekci v šestiletém studiu – rovněž všeobecného zaměření – kromě 

respektování RVP DG musí být respektována specifika bilingvního typu studia vyplývající 

z dohody mezi ministerstvy školství obou partnerských zemí, tj. intenzivní výuka italštiny 

v 1. a 2. ročníku a výuka vybraných předmětů v italském jazyce od 3. ročníku. V oblasti 

vzdělávací studenti získávají znalosti ve standardní úrovni vycházející z RVP DG 

                                                 
30 Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci podepsaná v Římě 

dne 23. ledna 1996 [online]. 
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v jednotlivých vyučovacích předmětech. K prioritám patří výuka cizích jazyků, matematika 

a informační a komunikační technologie.  

Podmínky maturitní zkoušky ve dvojjazyčném gymnáziu vymezuje odst. 9 §81 školského 

zákona. Maturitní zkouška má dvě části – společnou a profilovou (při zachování specifik 

dohodnutých se zahraničním partnerem a povolených MŠMT ČR). Společná část se skládá 

ze 3 zkoušek:  

• český jazyk a literatura  

• cizí jazyk (italský)  

• volitelná zkouška 

Písemná zkouška z matematiky v italském jazyce v podobě dohodnuté se zahraničním 

partnerem nahrazuje třetí zkoušku společné části maturitní zkoušky a koná se v rámci 

profilové části maturitní zkoušky.  

Profilová (školní) část se skládá z 3 zkoušek:  

• matematika (písemná zkouška v italském jazyce povinná pro všechny studenty)  

• volitelný předmět (z nabídky předmětů vyučovaných v italském jazyce: Fyzika, 

Chemie, Dějepis)  

• volitelný předmět (z nabídky předmětů vyučovaných v českém jazyce a stanovených 

ředitelkou školy) 

V příloze je možné si prohlédnout Školní učební plán. 

Již od vzniku bilingvní sekce byla výuka matematiky dle mezinárodních dohody mezi 

smluvními stranami svěřena do rukou profesorů poslaných Ministerstvem školství Italské 

republiky. Výuka matematiky v italštině se týká posledních 4 let studia. Na každý rok je 
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naplánováno 6 hodin výuky: 2 hodiny pro celé třídy a 2 půlené hodiny. Italský profesor vždy 

učil ve 3 ze 4 tříd, které mají v plánech matematiku v italštině, protože v Itálii se jedná o 18 

hodin týdně. Proto profesor již od začátku spolupracoval s českým kolegou s výbornou 

znalostí italštiny, který měl většinou na starosti třídy v prvních dvou letech (ve kterých je 

výuka ještě v češtině) a jednu třídu v posledních 4 letech. Tento model trval až do roku 2012 

a byl ukončen profesorem Olmeidou. Taková organizace měla některé výhody: Největší 

výhodou byla jistě silná vazba italských profesorů s Itálií, jejich znalost italského školského 

systému, jejich zkušenost jako učitelů v italských školách nebo v jiných bilingvních školách 

v zahraničí, nezávislost na českém školském systému a nemožnost komunikovat se studenty 

v jiném jazyce než v italštině. To s sebou neslo i jednu nevýhodu, a to že neznali svět 

českých škol; důsledkem byla často dlouhá adaptace na prostředí školy.  

V roce 2012, s koncem smlouvy profesora Olmeida, se italské ministerstvo v důsledku vážné 

ekonomické krize, která zasáhla Itálii, rozhodlo zredukovat náklady a nejmenovat žádného 

náhradníka. Tímto způsobem byla pravomoc přijmout nového učitele svěřena ředitelce 

Gymnázia Ústavní. Tento učitel je zaměstnancem českého ministerstva školství. Pro mě se 

tak zrodila možnost, jak začít vyučovat na tomto gymnáziu. Toto mělo jistě pro školu výhodu 

větší stability: Smlouvy italských profesorů byly omezené na 4 až 5 let, zatímco já mohu 

zajistit větší kontinuitu. Nevýhoda je v mé nezkušenosti: Je to moje první práce jako učitele 

a bohužel tak nemám srovnání s italskou situací. Já a profesor Radek Štěpán učíme 

matematiku v italštině, každý ve dvou třídách tím způsobem, že se střídáme a udržujeme 

výuku v jedné třídě od třetího do šestého ročníku. Například v mém prvním pracovním roce 

jsem učil v 3.C a ve 4.C, zatímco můj kolega učil v 5.C a 6.C. Rok poté jsem pokračoval se 

stejnými studenty, tedy ve třídách 4.C a 5.C, zatímco můj kolega vyučoval v 3.C a 6.C atd.  
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5 Srovnání knih, hodnocení ŠVP, RVP 

Z osobní zkušenosti mohu říct, že na gymnáziu Ústavní jsou tři překážky, kterým musí učitel 

matematiky čelit a které musí překonat, aby jeho výuka byla přínosná. První je přirozená 

bariéra mezi žáky a učitelem. Často zde může být nedůvěra a vzájemná podezřívavost, 

generační rozdíly a spousta další předsudků, které je potřeba překonat. 

Vedle této první bariéry, která je společná pro všechny učitele, je v bilingvním vyučování 

také bariéra jazyková: používání dlouhých vět, vyhledávaní slov a specifický jazyk, dlouhá 

vysvětlování jsou pro žáky náročné, činí je méně aktivními a vnímavými. Používání italštiny 

musí být velmi jednoduché a zároveň je potřeba rozumně podle situací rozhodnout, kdy je 

potřeba korigovat gramatické chyby nebo neznalost správných slov, anebo jestli některému 

žákovi dokonce v určitých případech dovolit použití mateřského jazyka. Je to bariéra, která 

je překonána časem a zkušeností: Žák se postupně naučí komunikovat způsobem formálně 

vhodným, učitel musí vždy rozeznávat, kdy je důležité naléhat na obsah a kdy na jazyk, a 

především musí strukturovat hodinu takovým způsobem, aby žáci mohli být aktivnější. 

Třetí bariéra je didaktická a více na úrovni kulturní: Jasně si pamatuji své první hodiny 

vyučování, kdy jsem měl s českým školským prostředím jen malé zkušenosti, a jedna žačka 

mi skoro rozzlobeně řekla, že tady nejsme v Itálii, že matematika se zde učí jinak. V jejím 

případě se jednalo více o odmítnutí předmětu, ale mluvila také o určité dezorientaci kvůli 

mnoha malým odlišným didaktickým postupům, kvůli mnoha malým změnám. Mnohem 

více ale třídu dezorientuje vztah mezi žákem a učitelem, způsob, jakým učitel mluví, 

diskutuje, gestikuluje, pohybuje se a klade otázky. 
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Analýza kulturních a didaktických rozdílů mezi italskou a českou školou jistě není 

jednoduchá. Riskujeme, že zjednodušíme a generalizujeme složité situace a že spíše budeme 

vyvozovat vlastní postřehy a úvahy než opravdové rozdíly. Proto považuji za užitečné 

zaměřit se na tři celkem objektivní aspekty: hodnocení, didaktické programy a učebnice. 

Myslím si, že tyto tři sloupy školského systému nám mohou přiblížit počáteční šok, kterému 

musí ve vzájemné interakci čelit učitel a žáci. V této kapitole tedy zanalyzuji tyto tři prvky 

a ukáži své osobní řešení, jak se vyrovnat s různými tradicemi. 

5.1 Školní hodnocení 

První velký rozdíl mezi českou a italskou školou se týká hodnocení. Školní hodnocení 

můžeme chápat jako „zaujímání a vyjadřování kladného nebo záporného stanoviska 

k různým činnostem a výkonům žáků při vyučování, které může mít v praxi nejrůznější 

formy: od souhlasného nebo nesouhlasného pokývání hlavou, přísného pohledu, tónu hlasu, 

kladné či negativní poznámky, zájmu o osobnost žáka, pochvaly či napomenutí, odměny či 

trestu až po známku, případně podrobnější analýzu výkonu včetně závěrečného hodnotícího 

soudu aj.“31 Samozřejmě se vymyká cílům této práce do detailu analyzovat rozdíly a podoby 

v hodnocení žáka, zde se omezíme pouze na závěrečný aspekt hodnocení, na ten, který 

normálně zajímá školu, rodiče a žáky nejvíce: známka. 

Zatímco se v České republice známky pohybují od 1 do 5, v Itálii se používá širší škála, a to 

od 1 do 10, jako by se hodnotilo v desetinách. Italská nedostatečná odpovídá známce nižší 

než 6. Není jednoduché porovnat dva systémy hodnocení, řekl bych ale, že by to mohlo být 

zhruba tak, jako je uvedeno v tabulce 1. 

                                                 
31 SKALKOVÁ, Jarmila. Aktivita žáků ve vyučování. Praha: SPN, 1971. 
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Česká republika Itálie 

1 9-10 

2 8 

3 7 

4 5-6 

5 1-4 

Tabulka 1  

Můžeme si všimnout, že italský systém nabízí mnohem větší škálu známek pro 

nedostatečnou. Je jednoduché domyslet si rozdíl mezi prázdnou písemkou v České republice 

a v Itálii: v prvním případě vliv na celkový průměr je mnohem menší. Kromě toho hodnocení 

v desetinách umožňuje přímo popsat procento práce, kterou žák vykonal. Dostatečná práce 

znamená 60 % obsahu zkoušení nebo cvičení v písemné práci. Většina učitelů pak používá 

rozdělení známek ještě na 4 části. Mezi 6 a 7 jsou například známky 6+, 61

2
, 7−. 

V konečném hodnocení musí být samozřejmě známka celé číslo. 

Italské hodnocení má následující důsledky: více je zdůrazněna chyba žáka, žák cítí větší 

napětí během testu, test vyžaduje (alespoň teoreticky) větší přípravu, učitel má velkou 

rozhodovací moc (např. může nechat žáka propadnout). Má ale podle mého názoru jednu 

velkou výhodu: Nutí žáka, aby nikdy nesnížil pozornost, aby ze sebe vždy vydal maximum 

a pravděpodobně, aby bral vážněji studium. Několikrát mi čeští žáci vrátili písemky prázdné 

a nezdálo se mi správné dát jim stejnou známku jako žákům, kteří měli v řešeních chyby. 

Jindy se mi žáci svěřili se svou strategií pár měsíců nestudovat a pak ze sebe vydat maximum 
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v posledním měsíci: někdy i 3 může pomoci v dobrém výsledném hodnocení práce v celém 

pololetí. Nezdá se mi, že by tato metoda vychovávala žáky k tomu, aby se cítili být 

zodpovědnými za vlastní studium. Výchova by neměla stavět na trestech, ale zdá se, že české 

hodnocení dává i kulturní signál: že v podstatě není potřeba brát studium příliš vážně. Ještě 

teď je pro mě obtížné zvyknout si na tento způsob. 

Kromě široké škály známek popisujících neúspěch má italské hodnocení také více známek 

označujících úspěch. Obecným zájmem je spravedlnost a rozlišování v práci žáků. Italský 

způsob známkování také umožňuje lépe hodnotit malé a formální chyby. 

Rozhodujícím faktorem samozřejmě není systém hodnocení, ale typ vztahu, který se tvoří 

mezi třídou a učitelem. Kde je klima spolupráce, kde je zájem o předmět a motivace, tam se 

problémy vázané na hodnocení stávají méně důležitými. 

Pro mě bylo těžké zvyknout si na české hodnocení. Stavěl jsem na své zkušenosti žáka a 

poté učitele, na radách ředitelky a zástupkyně ředitelky ve své škole, které učí matematiku, 

a na vzácné pomoci jednoho mého kolegy matematiky Radka Štěpána. U písemných testů 

jsem se například v posledních letech rozhodl, že budu dávat každému cvičení body. Žákem 

dosažitelné maximum je většinou 100 bodů. Je to hodnocení, které se pak používá 

v písemných částech maturity z matematiky, která je pro naši sekci povinná. Známka 

„dostatečný“ znamená dosáhnout 35 bodů, tedy o něco více než třetinu, s tím, že tak 

napodobujeme státní maturity. Někdy k těmto bodům přidávám během roku doplňkové body 

ke cvičením, která jsou obzvlášť obtížná, nebo za zvláště aktivní účast ve třídě. V tabulce 2 

uvádím převod bodů ve stovkách do běžného hodnocení. 
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Body < 30 30 − 34 35 − 45 46 − 49 50 − 65 66 − 69 70 − 85 86 − 89 ≥ 90 

Známka 5 4− 4 3− 3 2− 2 1− 1 

Tabulka 2 

Tento systém vyhovoval v těchto letech mně i žákům, umožňuje větší objektivnost a použití 

celé škály známek, které máme k dispozici. Přizpůsobuje se metodě, se kterou budou žáci 

hodnoceni při maturitách. V jednom dotazníku, který jsem rozdal žákům, jedna 

z charakteristik oceněných od žáků byla spravedlnost učitele, a to je znamení toho, že tento 

systém funguje. Poslední pro mě důležitou výhodou je to, že mi dává okamžitou a přibližnou 

představu o možných “italských” známkách, které by žáci dostali, i když by poté bylo 

zapotřebí brát v potaz další kritéria, jako je normalizace známek. 

5.2 Školské programy 

Vyššímu českému gymnáziu (poslední 4 roky) odpovídá v Itálii gymnázium, které ale trvá 

5 let a rozděluje se do 6 hlavních odlišných oborů: klasické, vědecké, jazykové, umělecké, 

hudební a humanitní. Méně vzdálenými od českého gymnázia jsou gymnázium klasické a 

vědecké; k vědeckému gymnáziu je italským ministerstvem postaveno na stejnou úroveň 

naše bilingvní gymnázium. Vědecké gymnázium nabízí obecný kulturní základ potřebný pro 

pokračování studia ve vysokoškolském oboru technickovědeckého typu, i když nenechává 

stranou humanitní přípravu. Na rozdíl od klasického gymnázia, které zvyká žáky na 

deduktivní osvojování (od obecného ke konkrétnímu), vědecké gymnázium směřuje 

k induktivnímu pozorování (od konkrétního k obecnému), což je metodologie vlastní pro 

vědu. 
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České rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním 

uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. RVP stanoví konkrétní cíle, formy, délku a 

povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru 

vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování 

vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů. 

Zatímco v České republice existuje národní všeobecný RVP, což je povinný základ každého 

školního vzdělávacího programu (ŠVP) jednotlivých škol, v Itálii existují “národní indikace, 

zveřejněné v roce 2010, které pojednávají o specifických cílech v osvojování a týkají se 

aktivit a výuky zahrnutých ve studijních plánech pro gymnázia”32. Koncept je v jádru velmi 

podobný: stanovit didaktické cíle, které umožní rozvinout určité znalosti, schopnosti a 

dovednosti. Rozdíly se týkají především konkrétních programů: Poslední rok vědeckého 

gymnázia je v Itálii zcela zaměřen na infinitezimální počet, včetně některých jednoduchých 

diferenciálních rovnic, a rozdělení náhodných veličin. Maturitní zkouška je státní a na rozdíl 

od české maturitní zkoušky vyžaduje dobrou znalost infinitezimálního počtu a funkcí jedné 

proměnné. 

Na základě RVP a pravidel v nich stanovených si jednotlivé české školy vytvářejí své 

realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy. ŠVP stanoví zejména 

konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky 

přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání 

                                                 
32 Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali. ITÁLIE. Gazzetta ufficiale, decreto 

7 ottobre 2010, č. 291 ze dne 14.12.2010, dostupné 

z http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-

14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450 
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žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, 

pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a 

ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se 

vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje. 

V ŠVP italské sekce jsou propojena ustanovení italská i česká. Poslední 4 roky oproti 

paralelním programům osmiletého gymnázia nezaznamenávají významné rozdíly. 

Největším rozdílem je pravděpodobně čas věnovaný úvodu do italštiny v matematice, který 

se týká prvního pololetí prvního roku výuky v italštině. V tabulce 3 uvádím srovnání mezi 

třemi gymnázii. Je to velmi zjednodušená tabulka, která uvádí hlavní témata, která jsou 

v jednotlivých rocích studia probírána.  

Témata označená v programu osmiletého gymnázia hvězdičkou * jsou probírána v italském 

gymnáziu již v prvním roce. Témata psaná kurzívou ve druhém a třetím sloupečku jsou 

témata, která jsou na rozdíl od osmiletého českého gymnázia probírána v jiných ročnících. 

Témata označená tučně jsou témata, která se v českém gymnáziu neprobírají. 

Je možné si všimnout, jak program italsko-české sekce je oproti programu českému a 

italskému odlišný. Je to výsledek nutného kompromisu. Matematika v prvních dvou letech 

je v češtině, používají se české příručky, nesmí se lišit od českého programu. Velkým 

problémem třetího roku je novinka úvodu italského jazyka, která zpomalí studium v prvních 

dvou až třech měsících. Nicméně celkový program je ve snaze přizpůsobit se italskému 

programu stejně rozsáhlý jako program české sekce. Toto je dle mého názoru jeden ze 

slabých bodů programu matematiky. 
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Osmileté české gymnázium 

Ústavní 

Bilingvní české šestileté 

gymnázium Ústavní 

Italské vědecké gymnázium 

Kvinta: teorie čísel*, mocniny a 

odmocniny; množiny*; logika*; 

algebraické výrazy*; lineární a 

kvadratické rovnice, nerovnice a 

soustavy, jejich grafické řešení, 

absolutní hodnota*, rovnice 

s odmocninou; rovinné útvary, 

pravoúhlý trojúhelník, kružnice, 

shodná zobrazení a podobnost 

Třetí ročník: italská terminologie, 

teorie čísel, mocniny a 

odmocniny; množiny; 

algebraické výrazy; lineární a 

kvadratické rovnice, nerovnice a 

soustavy, jejich grafické řešení, 

absolutní hodnota, rovnice 

s odmocninou; obecné poznatky 

o funkcích; rovinné útvary, 

pravoúhlý trojúhelník, kružnice, 

shodná zobrazení a podobnost; 

geometrie v prostoru 

Druhý ročník: mocniny a 

odmocniny; posloupnosti a řady; 

nerovnice a soustavy, jejich 

grafické řešení, rovnice 

s odmocninou; analytická 

geometrie v rovině; matice; 

pravděpodobnost; rovinné 

útvary, pravoúhlý trojúhelník, 

kružnice, shodná zobrazení a 

podobnost 

Sexta: mocniny; obecné poznatky 

o funkcích*; exponenciální a 

logaritmické funkce, rovnice a 

nerovnice; goniometrické funkce, 

rovnice a nerovnice; 

trigonometrie; geometrie 

v prostoru 

Čtvrtý ročník: exponenciální a 

logaritmické funkce, rovnice a 

nerovnice; goniometrické funkce, 

rovnice a nerovnice; 

trigonometrie; logika; 

kombinatorika; 

pravděpodobnost; statistika; 

komplexní čísla 

Třetí ročník: posloupnosti a řady; 

exponenciální a logaritmické 

funkce, rovnice a nerovnice; 

analytická geometrie v rovině a 

v prostoru; shodná zobrazení a 

podobnost; kuželosečky; 

statistika; matice 

 

Septima: komplexní čísla; 

kombinatorika; pravděpodobnost; 

statistika; analytická geometrie 

v rovině a v prostoru; 

kuželosečky 

Pátý ročník: analytická geometrie 

v rovině a v prostoru; 

kuželosečky; posloupnosti a 

řady; limity, derivace 

Čtvrtý ročník: goniometrické 

funkce, rovnice a nerovnice; 

trigonometrie; shodná zobrazení 

a podobnost; komplexní čísla; 

geometrie v prostoru; 

kombinatorika; pravděpodobnost; 

Oktáva: posloupnosti a řady; 

limity, derivace, vyšetřování 

průběhu funkce, integrály 

Šestý ročník: derivace, 

vyšetřování průběhu funkce, 

integrály 

Pátý ročník: posloupnosti a řady; 

limity, derivace, vyšetřování 

průběhu funkce, integrály; 

diferenciální rovnice; rozdělení 

pravděpodobnosti 

Tabulka 3   
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Mnoho témat se v italsko-české sekci oproti českým třídám probírá dříve. Důvod je celkem 

jednoduchý: Nejdůležitější část maturitní zkoušky se týká matematické analýzy, především 

studia funkcí. Žáci v Itálii mají celý poslední rok k dispozici k tomu, aby se naučili 

infinitezimální počet, protože maturitní zkoušky probíhají na konci června, zatímco v České 

republice je písemná zkouška na začátku dubna. Z toho důvodu je nutné v předchozím roce 

věnovat se v předstihu pojmům limity a derivace. Témata, která jsou přítomná pouze 

v italských programech (označené tučně), nebyla zahrnuta do programu italsko-české sekce, 

aby se udržela jistá uniformita s českými programy. 

Obecně si můžeme všimnout, že v italské výuce matematiky na střední škole se větší 

pozornost věnuje opakování některých témat: Rovnice, shodná zobrazení, pravděpodobnost 

se probírají víckrát v různých letech, aby se vytvořila větší jednota mezi různými ročníky a 

aby byly znalosti žáků trvalejší. Číselná matice je téma, které se obecně v českých školách 

neprobírá, ale je celkem důležitým tématem v italském gymnáziu, a to i z toho důvodu, že 

připravuje na velmi používaný nástroj na vysoké škole.  

Prostor věnovaný planimetrii, vektorové analýze a konstrukčním úlohám je mnohem větší 

v České republice než v Itálii. Pro mě možná tou nejobtížnější částí v těchto letech během 

studií na fakultě byla právě planimetrie, protože v Itálii neexistuje podobné procvičování 

v používání podobnosti v řešení cvičení s geometrickou povahou a není věnováno moc času 

stereometrii. Analytické geometrii je naopak, kromě vektorů, mnohem více prostoru 

věnováno v italských vědeckých gymnáziích a mnoho geometrických úloh je dokonce 

vyřešeno analyticky. 

Další téma, které bohužel není moc přítomné v českých programech, se týká statistiky, 

různých rozdělení náhodných veličin spojitého a diskrétního typu, které jsou přítomné 
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v italském programu. Jedná se o nástroj, který je dle mého názoru zásadní v analýze dat 

v mnoha vědeckých disciplínách, a se kterými by bylo dobré, aby se žáci během 

gymnazijních studií obeznámili. 

Výhoda programů v italsko-české sekci spočívá především v tom, že maturitní zkouška na 

českém bilingvním gymnáziu má stejnou hodnotu jako maturitní zkouška na vědeckém 

gymnáziu v Itálii. Žáci mimo jiné získají dobrou průpravu v analytické geometrii, což je 

důležitá část maturitní zkoušky a zásadní nástroj na technických vysokých školách. Velká, 

dle mého názoru velmi důležitá, nevýhoda se týká přijímacích zkoušek na vysokou školu. 

Tyto zkoušky velmi často vyžadují znalosti části programu, který probíráme méně do 

hloubky. Jsou zde ale také další nevýhody, kterým se budu věnovat obsáhleji v další části 

textu. Jedná se především o omezenou možnost rozvíjet italský jazyk během hodin 

matematiky a to, že se málo bere v úvahu konkrétní situace a motivace žáků. 

5.3 Učebnice 

České Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje učebnici jako „didakticky 

zpracované texty a grafické materiály, které umožňují dosažení očekávaných výstupů 

vzdělávacích oborů vymezených rámcovými vzdělávacími programy a využití tematických 

okruhů průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka vymezených rámcovými vzdělávacími 

programy a směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.“33 Je to definice, která 

se explicitně odkazuje na RVP, ale která se, myslím, může přizpůsobit i italským příručkám. 

                                                 
33 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 18519/2005-20 ze dne 12 .10 .2005 k postupu a 

stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a 

k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic, dostupné z www.msmt.cz/file/8602_1_1/  
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Jestliže, jak jsme viděli, jsou obecné cíle ministerských programů v podstatě podobné a liší 

se specifický obsah, něco podobného by mělo platit i pro školní příručky. 

A přece k tomu, abychom pochopili hluboký rozdíl mezi italskými a českými knihami, 

dostačuje povrchní pohled. V Itálii existuje mnoho učebnic pro vědecká gymnázia. 

Gymnázium Ústavní dává našim žákům k dispozici knihy z edice Multiformat, Maraschini 

a Palma. Je to edice z roku 2002, které již není na trhu a v Itálii se skoro nedá sehnat. 

Nejrozšířenějšími učebnicemi jsou knihy z edice Multimath.blu z Manfredi e Baroncini a 

Matematica.blu z Bergamini, Trifone, Barozzi. Každý rok si žák zakoupí učebnici, která má 

více než 800 stran, v posledních 4 letech školy má k dispozici zhruba 3 400 stran, většinou 

standardního formátu 19,5 cm x 26 cm. V České republice má řada knih matematiky pro 

gymnázia z edice Prometheus celkem zhruba 2 000 stran o formátu 14 cm x 20 cm, což 

odpovídá asi třetině materiálu, který má k dispozici italský žák. 

Rozdílů je mnoho. Myslím si, že edici Prometheus je zbytečné popisovat proto, že jsou to 

často používané učebnice, které jsou dostatečně známé. Stručně popíši učebnice italské. Je 

zapotřebí brát v potaz především sociální a ekonomický kontext: Vydávání učebnic je velký 

business, knihy jsou každým rokem aktualizované a rozšiřované, a jejich nakoupení je pro 

rodiny nákladné. Jedna kniha může stát kolem 30-40 euro a mezi různými nakladatelstvími 

je velká konkurence. Aby se zvýšila atraktivnost učebnic, je grafika italských knih velmi 

pestrá, s použitím mnoha barev, obrázků, ilustrací, tabulek, grafů, pracovních listů, video-

přednášek a digitálních obsahů, se soubory Geogebra a s elektronickými listy. Výkladům 

většinou předchází úvodní slovní úloha a jsou doplněny mnoha příklady, na okraji stránky 

jsou poznámky s nejdůležitějšími pojmy ze strany nebo s nejběžnějšími chybami žáků. 

Mohli bychom říci, že zhruba polovina teoretické části je sestavená z úloh s řešením a 
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úvodních cvičení. Na konci každé kapitoly je na několika stranách shrnutí teorie, po kterých 

následují stovky cvičení rozdělených dle sekcí a závěrečná shrnující cvičení. Některá 

standardní cvičení jsou vyřešená, nestandardní cvičení jsou označena jinou barvou. Na konci 

jsou formuláře pro sebehodnocení, cvičení k oživení si základních pojmů, cvičení pro 

program Geogebra a cvičení v angličtině pro CLIL. Část cvičení nejčastěji zabírá alespoň 

polovinu kapitoly. V mnoha případech některé kapitoly obsahují historická a literární 

prohloubení: Mluví se zde o vzniku geometrie, o systémech egyptského a babylonského 

číslování; jsou zde úryvky z děl Newtona, Pascala, Einsteina, není výjimečné najít literární 

úryvky z Musila o komplexních číslech, z Martiniho o číslech v bibli, z Buzzatiho a 

Calvina34 o matematických vyprávěních. 

Jako názorný příklad je v příloze několik stran o přirozených číslech, což je první téma 

gymnazijních učebnic. Například Prometheus v části Základní poznatky z matematiky 

věnuje tomuto tématu strany 14 až 16 a poté strany 98 až 124 včetně cvičení. V učebnici 

Matematica.blu téma přirozených čísel najdeme od strany 2 do strany 55, plus 4 video 

přednášky a 5 animací v Ebooku. V příloze je první strana úvodu do přirozených čísel, kde 

si můžeme všimnout důležitosti obrázků a barev v prezentaci látky. Do přílohy jsem zařadil 

také jednu ze dvou stran se shrnutím této látky, kde jsou popsané vlastnosti 4 hlavních 

operací (sčítání, odečítání, násobení a dělení) a mocniny. Připojil jsem také 3 strany cvičení: 

první strana je zajímavá, protože ukazuje začlenění cvičení v angličtině (4.), poslední 2 

strany jsou ověřením dovednosti po provedení více než 400 cvičení. Jsou zde cvičení 

z běžných italských písemných prací (obdoba testů ČŠI). Například považuji za velice 

                                                 
34 Martini (1927-2012) byl italský kardinál a milánský arcibiskup. Buzzati (1906-1972) a Calvino (1923-1985) 

byli významní italští spisovatelé. 
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zajímavé pro žáky cvičení o tom, kolik času trvá blikajícím světlům, aby se znovu zároveň 

rozsvítila, protože propojuje běžný život s matematikou. 

Pro italské učitele je obecně k dispozici mnohem více cvičení, je nabízeno mnoho podnětů 

a učitelé většinou věnují čas vysvětlování a předvádění řešení úloh; mají také dost času na 

rozšíření látky, případně vložení informací z jiného tématu. Velmi často jsou zde propojení 

mezi různými tématy a v posledních třech letech gymnázia se dává přednost analytickému 

vyjádření úloh a geometrických tvarů. Italská didaktika má tři specifické charakteristiky: 

propojení vědy a kultury s odkazem na každodenní život, fyziku, ekonomii, ale i na historii, 

literaturu, filosofii; velký důraz na samostatnou práci doma prostřednictvím mnoha cvičení; 

uplatnění principu repetita iuvant, podle kterého jsou programy cyklické a nejstarší témata 

jsou často opakována. V tom všem se ukazuje italská kulturní specifičnost, která dle mého 

názoru může být velkým obohacením pro českého žáka, který s ní přijde do kontaktu. 

Četba italských příruček jistě není pro zahraničního žáka jednoduchá. Je velmi náročná, 

jazyk je často technický s mnoha informacemi. Neustálé názorné vysvětlování, které je 

přítomné v textu, je jistě pozitivní, ale může mít za následek například obtíže žáků pochopit 

zásadní části a celkový smysl tématu. Je v nich málo jednoduchých cvičení, velmi rychle se 

přechází na cvičení, která vyžadují pokročilou znalost a mnoho uvažování. I slovní úlohy 

jsou často komplikovanější a obtížnější na pochopení. Použitá symbolika je někdy odlišná 

od českých učebnic: uzavřený interval se značí [𝑎; 𝑏]; body v kartézské soustavě souřadnic 

jsou označené (𝑎, 𝑏); funkce sinus se píše sen 𝑥, funkce tangens tan 𝑥. Italská učebnice, 

kterou používáme, má speciální zápis pro umocňování, který je výjimečný i v Itálii: operace 

exp2(5) znamená 25. Odlišné pořadí uvádění jednotlivých témat způsobuje i jiné problémy: 

V příručkách se například používají vektory k vyjádření posunutí funkcí, ale vektory jsou 
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v italsko-českém programu probírány až následující rok; podmínky rovnoběžnosti a 

kolmosti přímek se probírají dříve, než se začne s matematickou analýzou; znalost rozvoje 

mocniny dvojčlenů (𝑎 ± 𝑏)𝑛 se vyžaduje již během druhého roku. 

Řešení, pro které jsem se z těchto všech důvodů rozhodl, bylo doplnit učebnice souhrnnými 

listy s teorií a pracovními listy, které mi umožňují přizpůsobit cvičení úrovni a reálné 

schopnosti třídy. To znamená mnoho dodatečné práce navíc, především v prvních letech 

vyučování, ale také mnohem efektivnější vyučování. Jedná se také o dobrý kompromis mezi 

italskou didaktickou školou, v jejímž rámci vznikají příručky, a českou didaktickou tradicí, 

na kterou jsou žáci zvyklí. Přechod k bilingvní výuce se pak stává méně traumatickým a pro 

třídu úspěšnějším. Nebezpečí může představovat nevelké používání italských učebnic žáky, 

mnoho se jich uspokojí se souhrnnými listy, aniž by měli touhu vše prohloubit. 

 

Tyto tři prvky, nad kterými jsme se zde zamýšleli, jsem vybral, protože je množné je 

jednoduše analyzovat. Bilingvní výuka matematiky je ovlivněna také lidským faktorem. 

Vztah, který se běžně tvoří mezi italským učitelem a českým žákem, je obvykle odlišný od 

vztahu mezi českým učitelem a českým žákem: Je zde jistě jazyková a kulturní bariéra, ale, 

jak mi jednou řekla jedna dívka: „Vy Italové rádi diskutujete.“ Nebo jiná dívka: „Byla jsem 

v Anglii na jazykovém kurzu, tam jsou stejní jako vy Italové, hledají vztah s žáky.“ 

S rizikem, že upadneme do stereotypů, by bylo možné mluvit o odlišné povaze, o odlišném 

postoji k práci, k předmětu a k žákům, o odlišné představě o výchově a vzdělávání mezi Italy 

a Čechy. Všechny tyto prvky jistě existují, ale je velmi obtížné je nějakým způsobem měřit 

a skoro nemožné generalizovat. Z toho důvodu jsem se rozhodl na ně upozornit, bez toho, 

že bych je analyzoval.  
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Stručný přehled uvedený v této kapitole poskytl obecnou představu o rozdílech mezi 

vyučováním matematiky na běžném gymnáziu a vyučováním na bilingvním gymnáziu a 

o problémech, kterým je nutné během let čelit. 
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6 Matematika a žáci italsko-české sekce 

Ve školním roce 2016/17 jsem učil ve třetím a čtvrtém ročníku italsko-české sekce. Žáky ze 

čtvrtého ročníku jsem již znal, protože jsem je učil matematiku už v předchozím školním 

roce, zatímco to byl můj první rok se žáky třetího ročníku. 3.C je jedna z nejlepších italsko-

českých tříd v posledních letech, co se školního prospěchu týče. Všichni učitelé o této třídě 

mluvili velmi dobře, takže jsem začal s velkým nadšením. Tyto dvě třídy, ve kterých učím i 

tento rok, jsou obecně lepší než dvě třídy, se kterými jsem začal svou učitelskou profesi. 

Možná i díky mé větší zkušenosti a díky osvojení si nových didaktických metod jsou 

výsledky i v matematice uspokojivější. 

Protože jsem žáky třetího ročníku neznal, rozhodl jsem se, že jim zadám krátký vstupní test, 

abych získal představu o jejich počátečních znalostech. Je to velice jednoduchý test, který 

nevyžaduje speciální předchozí znalosti a žáci pro jeho vyřešení nepotřebují kalkulačky. 

Italština použitá v testu je základní a zcela bez vlivu na pochopení testu. Během let výuky 

v Gymnáziu Ústavní jsem si často všímal mnohých mezer u žáků, a to především 

v některých podstatných částech matematiky, která se vyučuje v českých a italských 

školách: operace s celými čísly, umocňování, zlomky, používání nuly, lineární rovnice. 

Proto jsem chtěl začít školní rok s písemkou, která obsahovala tato témata. Po dvou měsících 

prázdnin a odpočinku musí být znovu zaktivovány znalosti jako kvadratické rovnice, přímky 

a paraboly, shodnost a podobnost trojúhelníků, vzorce atd. Se zlomky, lineárními rovnicemi, 

použitím znamének a závorek by měli žáci pracovat bez problémů, “automaticky”. 

Test, který jsem zadal, samozřejmě neměl za cíl hodnocení žáka, k tomu bude zapotřebí celý 

školní rok. Hlavním cílem bylo pochopit, jaké by eventuálně mohly být slabé stránky žáků, 
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aby bylo možné začátkem roku odstranit nedostatky. Při své výuce v předchozích letech 

jsem si všimnul, že pro některé žáky jsou velkým problémem, který se vleče až do maturity, 

počítání se zlomky, priorita početních operací, použití čísla 0 a lineární rovnice. Tento test 

byl tedy dobrým startem k tomu, abych pochopil, co je potřeba společně zopakovat a jaké 

jsou silné a slabé stránky třídy. Řešení tohoto testu jednoho z žáků je v příloze. Stejný test, 

ale v češtině, byl dle mého požadavku napsán i v paralelních třídách v 5.A a v 5.B ve stejném 

gymnáziu35. Podobný test jsem raději nenechal vypracovat v Itálii, a to z tohoto důvodu: 

Žáci ve vědeckém gymnáziu jsou obvykle matematicky vybavení, tj. jsou obecně nadaní na 

matematiku a mají více znalostí, prošli programem odlišným od českého a italsko-českého 

ŠVP, a získané údaje by nebyly porovnatelné. 

Výsledky testu nebyly moc uspokojivé, a to především ve srovnání s třídami 5.A a 5.B. Žáci, 

které vyučuji, odpověděli správně v průměru na 15 otázek z 26. Ve třídě 5.A vypracovalo 

test 18 žáků a v průměru odpověděli správně na 19 otázek. Test v 5.B dopadl ještě lépe, 26 

žáků správně odpovědělo v průměru na 21 otázek. Podobný test jsem zadával i v předchozím 

roce třídám 3.C, 5.A a 6.B a výsledky byly podobné, přestože otázky testu byly trošku jiné. 

Abychom si uvědomili rozdílnost mezi třídami, nestačí spočítat průměr správných odpovědí. 

Podstatnější je jistě tabulka 4, ve které jsou uvedeny počty žáků ze 3 tříd s jednotlivými 

počty správných odpovědí. Současně je možné vidět ilustrativní histogram tabulky (graf 1). 

Z tabulky 4 vyplývají některé zajímavé údaje. Nejlepší žák z 3.C by byl ve druhém kvartilu 

v 5.A a dokonce v třetím z 5.B. Nejlepší 3 žáci z 3.C by byli trošku nad průměrem třídy 5.A 

                                                 
35 A a B jsou sekce českého osmiletého gymnázia, C je sekce italsko-českého šestiletého gymnázia, proto 

neodpovídají roky (viz kapitola 4). 
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a dokonce pod průměrem ze třídy 5.B. Více než polovina mé třídy, přesně 17 žáků z 29, 

měla méně než 16 odpovědí správně, zatímco v dalších dvou třídách mělo pouze 7 žáků ze 

44 podobné výsledky. Jediný pozitivní údaj je relativní stejnorodost třídy. Velká část žáků 

 

Správné 

odpovědi 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

3.C 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 8 3 2 1 2 1 

5.A 0 0 2 0 3 2 2 1 1 2 1 3 0 1 0 0 0 

5.B 2 0 3 5 5 3 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

Tabulka 4                
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(kolem 69 %) odpověděla správně na 13 až 17 otázek, rozdíly v dalších dvou třídách jsou 

větší. Během školního roku jsem si ověřil, že žáci ze 3.C jsou v matematice na velmi 

podobné úrovni: nejsou zde zvláště slabí a ani zvláště silní žáci v matematice. 

 Je důležitá také analýza výskytu chyb žáků v jednotlivých úlohách, a to i v porovnání 

s dalšími třídami (graf 2). Žáci italsko-české sekce měli méně uspokojivé výsledky ve 

srovnání s žáky z 5.A a z 5.B především v otázkách 14, 15, 16, 21, které se týkají operací 

s číslem 0. I otázky 3, 4 a 8 daly výsledky znatelně odlišné mezi třídami, v 3.C se vyskytuje 

mnohem víc chyb v operacích s mocninami ve srovnání s žáky z 5.A a z 5.B. Žáci, které 

vyučuji, v průměru učinili dvojnásobný počet chyb ve srovnání s žáky z 5.A a 5.B. V dalších 

otázkách jsou rozdíly, ale ne tak markantní. V některých otázkách měli žáci z 3.C lepší 

výsledky, ale ne obzvlášť významným způsobem.  
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Je obtížné zobecnit platnost výsledků tohoto testu, ale spolu s mou osobní zkušeností a 

zkušeností učitelů na gymnáziu Ústavní je možné konstatovat, že žáci, kteří si zvolí italsko-

českou sekci, jsou obecně slabší v matematice než jejich vrstevníci z osmiletého gymnázia. 

Skoro všichni učitelé matematiky z našeho gymnázia neučí rádi v italsko-české sekci, cítí 

větší motivaci v dalších dvou sekcích. Důvody tohoto rozdílu jsou různé, uvedu ty hlavní. 

První důvod je především ten, že žáci z osmiletého gymnázia jsou vybráni na základě větší 

selekce: zhruba 200 žáků podává žádost o studium a je z nich vybráno pouze 60. V italsko-

české sekci je v průměru 60 zájemců a je z nich vybráno 30. Druhý důvod je vázaný na první. 

Na ZŠ dochází k prvnímu velkému odchodu nadaných žáků po 5. ročníku na osmiletá 

gymnázia. To ovlivňuje složení žáků v 6. a 7. ročnících, v nichž nejnadanější a 

motivovanější žáci chybí, a úroveň se tak sníží. Do italské sekce nastupují žáci po 7. ročníku 

ZŠ. Je to pro mě překvapující aspekt českého školského systému, velmi odlišný oproti italské 

koncepci, kde neexistují vstupní testy pro základní a střední školy. Žáci, kteří přijdou po 

sedmém roce základní školy, jsou obecně méně ochotní vypracovávat domácí úkoly, nemají 

osvojenu metodu studia, v některých případech mají mezery ve vzdělání. 

Třetí důvod může být překvapivý: I přes velkou důležitost matematiky jsou na našem 

gymnáziu v plánu druhého ročníku italské sekce pouze 3 hodiny matematiky týdně. To 

znamená menší přípravu, která má mnoho negativních vlivů na poslední 4 roky studia. Když 

vezmeme v úvahu i čas věnovaný úvodu do italské terminologie a nutnost prohloubení 

matematické analýzy, tak to vypadá jako celkem odporující si volba. První pololetí třetího 

ročníku je vlastně pokusem zaplnit mnoho mezer u žáků. Proto byly v naší škole přidány ve 

třetím ročníku 2 hodiny nepovinné matematiky v češtině, vedené jednou mou kolegyní, 
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věnované procvičování. Od čtvrtého ročníku je v plánu jako volitelný předmět seminář 

matematiky v českém jazyce, a to dvě hodiny týdně. 

Poslední důvod, který zde zmiňuji, je naopak vázaný na motivaci a na přípravu žáků. Velká 

část žáků, kteří chtějí studovat na šestiletém gymnáziu, touží po prohloubení jazykových 

znalostí , často utíkají od matematiky a myslí si, že najdou školu s málo hodinami 

věnovanými vědeckým předmětům. Bohužel se pak děje přesný opak. Hodin věnovaných 

matematice a dalším vědeckým předmětům je více. Mnoho žáků se mi přiznalo, že nevěděli, 

že u nás je povinná maturita z matematiky, další nemají problém mi říct, že chtějí studovat 

pouze minimálně, aby zvládli maturitu, protože po ukončení gymnázia nemají v úmyslu 

studovat vědecké předměty. Ve skutečnosti je stále méně žáků, kteří se po maturitě zapíší na 

ekonomii, a ještě méně žáků na inženýrství nebo na matematicko-fyzikální fakulty.  

 

Na konci této analýzy formuluji některé závěry týkající se vyučování matematiky v italštině. 

Informace, které jsem v této kapitole uvedl, jsou velmi důležité k pochopení východisek, ze 

kterých musí italský učitel matematiky vycházet, aby jeho práce přinášela pozitivní 

výsledky. Bylo by jednoduché říci, že na tak křehkých základech, v ovzduší, které je předem 

nepříznivé a lhostejné, je těžké budovat něco pevného. Tuto situaci je ale možné naopak 

vidět jako zajímavou výzvu, kde se člověk nemůže zastavit u počátečních podmínek, jako 

by je nebylo možné změnit, ale kde je nutné hledat správný klíč k srdci a mysli žáků. K srdci, 

aby učitel rozbořil mnoho předsudků diktovaných nesympatií vůči tak komplexnímu a 

fascinujícímu předmětu, jako je matematika. K mysli, aby se učitel nezastavil u omezení, 

která si každý žák myslí, že má, která ho často blokují na cestě k poznání, a která někdy i 

učitel považuje za nepřekonatelná.  
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7 Rok 2016/2017 ve třídách 3.C a 4.C gymnázia Ústavní 

Tato kapitola je vypracováním diáře s poznámkami týkajícími se vyučování ve třídách 3.C 

a 4.C v akademickém roce 2016/2017 na gymnáziu Ústavní36. Tímto způsobem bude možné 

popsat situace, které se běžně dějí ve třídě, abychom tak získali živý obraz o výuce 

v italštině, o problémech, kterým je potřeba čelit, o řešeních, pro která jsem se rozhodl, o 

tom, co jsem objevil, o pokrocích ve třídách a o mých osobních reflexích. Vliv italštiny, 

didaktika, vztah s žáky, jejich motivace, jejich pokroky a obtíže, to všechno jsou velmi 

důležité faktory a je jednodušší si jich všimnout během celého roku než v jedné konkrétní 

didaktické jednotce. Během jednoho roku jsem nasbíral stovky stran poznámek a reflexí 

odučených hodin, které jsou zde shrnuty a systematicky uspořádány. 

Při pozorování dvou tříd jsem se snažil vycházet z některých otázek: Co umožňuje 

efektivnější způsob výuky matematiky? Jak žáci používají italský jazyk na hodinách 

matematiky? Co se naučí z jazykového hlediska skrze matematiku? Jaká témata jsou 

nejvhodnější k integrované výuce jazyka a matematiky?  

Každá třída je vždy vlastním světem se svými specifickými charakteristikami. Rozdíly mezi 

třídami jsou samozřejmě větší v různých ročnících. Ve 3.C se začíná s matematikou 

v italštině, nároky učitele kladené na matematický obsah musí být menší. K tomu, abychom 

vybudovali vztah mezi učitelem a žáky, poznali třídu, pochopili jak rozvinout její potenciál, 

potřebujeme čas. Ve 4.C mají žáci důvěrnější vztah s učitelem, znají lépe jeho požadavky, 

teoreticky jsou v italštině připravenější, protože už delší dobu studují italštinu. 

                                                 
36 Třída 3.C je složená z 11 chlapců a 18 dívek, kteří začali s výukou matematiky v italštině. V této třídě mají 

3 žáci alespoň jednoho z rodičů Itala. Třída 4.C je složená ze 14 dívek a 12 chlapců, učím zde od 

předcházejícího roku a s žáky mám velmi pozitivní vztah. V této třídě má 5 žáků alespoň jednoho z rodičů 

Itala. 
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Jak jsem již naznačil ve třetí kapitole, rozhodl jsem se, že budu pro hodiny výuky používat 

převážně konstruktivistickou metodu, protože si myslím, že je pro studium matematiky 

vhodnější a napomáhá aktivnější účasti žáků, a tudíž většímu používání jazyka. Není to 

jediná metoda, kterou používám, jelikož si myslím, že nejlepší způsob výuky ukáže vždy 

realita, a tedy čas, který máme k dispozici. Probíraná látka, schopnost a motivace žáků 

v mnoha případech ovlivnily použití dalších didaktických strategií. 

Tato kapitola je rozdělená do pěti částí. V první části popisuji některé z nejdůležitějších 

formálních a didaktických rozdílů mezi výukou v češtině a v italštině: používání symbolů, 

písma a jazyka. Druhá část se specifičtěji týká problémů a gramatických či ortografických 

chyb, pro které by bylo zapotřebí specifické analýzy. Třetí část se týká obtíží žáků, které 

ilustruji některými příklady. Ve čtvrté, nejdůležitější a nejobsáhlejší části analyzuji vztah 

mezi použitím jazyka a specifickými matematickými prostředími. Nakonec v poslední části 

jsou shrnuty některé objevy a úvahy týkající se efektivnosti bilingvního vyučování. Pokud 

to bylo možné, přidal jsem i způsob, jakým jsem čelil problémům, které se během hodin 

výuky vyskytly. 

Tato kapitola může působit roztříštěným dojmem, protože se jedná o poznámky 

z vyučovacích hodin z celého roku. Je zapotřebí zdůraznit, že se částečně jedná o záměr, a to 

proto, abych mohl poskytnout živý obraz o výuce; zároveň je zde velmi zřetelná vazba mezi 

příběhy a vyprávěnými fakty, tedy pozornost k žákovi a k předmětu, pokus o objevení 

nejlepšího způsobu, jak představit a nabídnout žákům těchto dvou tříd rozsáhlý program 

v matematice. 
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7.1 Problémy způsobené formálními rozdíly 

Okamžik, kdy žáci začínají se studiem matematiky v italštině a jsou zvyklí na výuku 

v češtině, přináší několik rozdílů. Uvádím ty nejpodstatnější rozdíly, se kterými jsem se 

během roku setkal. 

Můj první postřeh z výuky v České republice je ten, že v Itálii se příliš trvá na používání 

čtverečkovaného sešitu, pro hodiny matematiky je to prakticky povinné, zatímco zde jsou 

žáci zvyklí používat sešit bez linek nebo bez čtverečků. I písemná práce se v Itálii provádí 

povinně na čtverečkované papíry a jiný způsob není povolen. Často jsem se ptal sám sebe, 

zda by bylo lepší zavést používání čtverečkovaných sešitů povinně pro všechny. Myslím si, 

že čtverečky pomáhají dát písmu řád, a to především v případě výpočtů ve sloupcích. Mimo 

jiné jsou dokonalou pomůckou v geometrii a jsou přípravou k úvodu do kartézské soustavy 

souřadnic. Řešení, které jsem zvolil já, bylo, že jsem žákům vřele doporučil používání 

čtverečkovaného sešitu s tím, že jsem jim ale dal svobodu rozhodnout se pro jinou možnost. 

V průběhu prvních 4 let vyučování a poté znovu během druhého týdne výuky jsem se při 

vyučovací hodině ve 3.C setkal s jedním rozdílem, a to v tematickém celku Zlomky: Ve třídě 

jsou např. někteří žáci zvyklí pro zápis čísla 3,4 ve tvaru zlomku používat 
17

5
, jíní smíšené 

číslo 3
2

5
. Používání smíšeného čísla považuji pro 14 až 15leté žáky za nevhodné, v Itálii se 

nepoužívá: Formálně je nepřesný, může dojít k záměně se součinem 3 ∙ 2

5
 , a je zavádějící a 

nevhodný pro početní operace (například pro násobení 32

5
 a 42

3
 ). Když jsem se s tímto 

zápisem setkal během svého prvního roku vyučování poprvé, označil jsem ho za chybu, 

protože jsem nepochopil, že se jednalo o smíšené číslo. Vysvětlil jsem žákům důvod, proč 
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preferuji jiný způsob zápisu, a v průběhu školního roku žáci postupně přestali smíšená čísla 

používat. 

Další obtíž se týká geometrických prvků. V italské didaktice je každý čtverec považován 

také za obdélník nebo kosočtverec, každý obdélník a každý kosočtverec je rovnoběžník, 

každý rovnoběžník je lichoběžník. V tom se odlišuje od české terminologie používané 

v základních a středních školách. První roky jsem se snažil přimět žáky k italským definicím, 

nicméně to kvůli italštině a obtížím v použití logiky (ne všichni žáci rychle chápou, že každý 

čtverec je také obdélník, někdo si dokonce myslí, že každý obdélník je také čtverec) 

vyžadovalo mnoho času a vneslo spoustou zmatku mezi žáky. V posledních dvou letech 

jsem raději začlenil některá cvičení, ve kterých se tento problém mohl objevit, jak ukáži 

později, bez toho, aniž bych připravoval speciální písemné práce na toto téma. 

Další rozdíl je vázán na používání úměrnosti, především na používání trojčlenky ve 

cvičeních, která se týkají přímé nebo nepřímé úměrnosti. Termín „trojčlenka” nemá 

v italštině ekvivalent, tato metoda se v Itálii nevyučuje. Vyřeší-li některý z žáků úlohu 

pomocí rovnice, dáváme přednost jeho postupu před ostatními. Postupně jsem raději stále 

méně používal pojem trojčlenka, ale také pojmy přímá nebo nepřímá úměrnost, protože jsem 

měl vždy pocit, že u žáků převládalo formální osvojení a aplikování zafixovaného schématu 

bez jeho pochopení.  

Mnoho cvičení žáci řeší, ať správně nebo chybně, s trojčlenkou. Týká se to např. cvičení 

s procenty nebo cvičení, která se dají vyřešit rovnicí typu 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐𝑑. Jestliže v prvním 

případě je problémem pouze komplikovanost metody, v druhém případě žáci dělají velké 

chyby. Dále jsem si u mnoha žáků všimnul, že je pro ně velmi obtížné vyřešit rovnice jako 
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𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
 , kdy jedno z písmen je neznámé, dělají zde spoustu chyb. Překvapuje mě, že mnozí 

žáci musí nejdříve násobit 𝑏𝑑 celou rovnici, aby pak našli neznámou, a tak často k tomu, 

aby našli řešení, přidávají další kroky. 

Nakonec uvádím ukázku některých rozdílů v symbolice: V italštině se otevřený interval píše 

s kulatými závorkami jako v češtině, kdežto uzavřený interval s hranatými závorkami [𝑎; 𝑏]. 

Obecně se používá −∞, +∞, k odlišení od ∞, čímž se rozumí nekonečno, u kterého ještě 

není určené znaménko. V obou případech jsem se rozhodl, že nebudu nutit žáky do nového 

typu zápisu: Pokud je to možné, používám způsob italský, ale nevyžaduji po žácích, aby 

dělali totéž. Co se týče závorek, tak skoro všichni žáci používají pro označení uzavřeného 

intervalu český styl zápisu 〈𝑎; 𝑏〉, zatímco v zápisu nekonečna asi polovina třídy posledního 

ročníku používá zápis italský. Důvod je pravděpodobně velmi jednoduchý. V češtině jsou 

již zvyklí používat závorky, zatímco používání čísla ∞ se v praxi naučí především během 

posledních dvou let na gymnáziu, takže v italštině, a tak napodobují to, co nabízí učitel. 

7.2 Jazykové problémy 

Žáci dělají během roku mnoho jazykových chyb, později uvedu ty nejvýznamnější nebo 

nejopakovanější. Nejdříve představím nejčastější chyby ve 3.C a ve 4.C. 

Jeden z častých problémů je vázán na nepřesnost matematického jazyka v italštině. To je 

evidentní např. v umocňování. V italštině obecně existují dva způsoby, jak číst 34 „tre alla 

quarta” nebo „tre elevato a quattro”37. V prvním případě se používá číslovka řadová, ve 

druhém číslovka základní. Ale číslovka základní se používá vždy pro případy 𝑎0, 𝑎𝑥 , a také 

𝑎𝑏, kdy 𝑏 není přirozeným číslem. Italové často bez rozdílu používají číslovky řadové a 

                                                 
37 V češtině doslova „tři na čtvrtou“ a „tři povýšeno na čtyři“. 
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základní (především s velkými horními indexy, například 312 je možné číst jako „tre alla 

dodicesima” nebo jako „tre alla dodici”38). Ze všech těchto důvodů jsem raději přehlížel 

veškeré nepřesnosti žáků ve vyjadřování mocnin, které jsou typické v mluveném jazyce. 

Jedním z hlavních problémů ve 3.C, ale bohužel i ve 4.C, je rozlišování mezi číslem 16 

(sedici) a 17 (diciassette), stejně jako mezi číslem 60 (sessanta) a 70 (settanta). Jedná se 

o záměnu pasivní (vnímají špatné číslo) a aktivní (vyjadřují špatné číslo). Ze své zkušenosti 

mohu říci, že tento problém přetrvá u některých žáků až do konce studia, a to je částečně 

způsobené tím, že s námahou přemýšlejí o číslech v jiném jazyce, a částečně z toho důvodu, 

že čísla jsou ve třídě více psaná než vyslovená. Ve 4.C jsem zaznamenal i jisté obtíže ve 

čtení velmi velkých čísel, například 10! = 3 628 800, protože žáci nejsou zvyklí s těmito 

čísly pracovat. 

Největší problém mají žáci se slovy, která mohou mít více významů. Opakující se záměna 

je mezi „triangolo rettangolo” a „rettangolo”39. Obdobný zmatek je v používání slov 

„quadrato” a „cubo”, které mají v různých kontextech různé významy: jedním příkladem 

jsou věty: „𝑥 al quadrato”, „il quadrato di lato 2 cm”, „la radice quadrata di 4”40, nebo věty 

„𝑥 al cubo”, „il cubo di volume 8 cm3”, „la radice cubica di 8”41. Je zajímavé si všimnout, 

že žáci, kteří jsou v italštině šikovnější, jsou také schopní střídat různá názvosloví: 𝑥2 je 

čteno jako „𝑥 al quadrato” a také jako „𝑥 alla seconda”. 

Dalším problémem jsou běžně užívaná slova, která mají v matematice specifický význam. 

Jedná se o slova, jejichž pasivní porozumění je okamžité a jejichž použití je obtížnější. Takže 

                                                 
38 V češtině „tři na dvanáctou“ a „tři na dvanáct“. 
39 „Triangolo rettangolo” znamená pravoúhlý trojúhelník, „rettangolo” znamená obdélník. 
40 „𝑥 na druhou“, „čtverec se stranou délky 2 cm“, „odmocnina ze čtyř“. 
41 „𝑥 na třetí“, „krychle s objemem délky 8 cm3“, „třetí odmocnina z osmi“. 
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žáci často slyší ve třídě otázku: „si può semplificare?”42, ale oni poté říkají: „si può krátit?”, 

nebo správně napíší na tabuli mnou nadiktovaný výraz „2 fratto 𝑥”43, ale pak nedokáží 

správně v italštině přečíst 
2

𝑥
 (2 fratto 𝑥). Problém je někdy pasivní i aktivní. Je to případ 

nematematického, ale v mluveném jazyce velmi používaného slova „togliere”44, které 

používáme na místo slova „sottrarre”45 a které v matematickém kontextu nepochopila třetina 

žáků, i když se jedná o slovo známé. Nebo slovo „prodotto”46, které často není pochopené. 

Dále existují slova, která jsou obtížná k zapamatování a používání, protože se používají 

pouze v matematickém kontextu a ne běžně. Jedná se např. o slova: „scomposizione”, 

„numeratore”, „denominatore”, „parentesi”, „intersezione”47. K těmto slovům by bylo 

potřeba přidat velkou část názvosloví používaného v geometrii. 

Nakonec, a toto je zřejmý problém především pro žáky ze 3.C, je obtížné vysvětlit 

matematické postupy v italštině, raději nahrazují orální vysvětlení konkrétními příklady. 

Například k tomu, aby řekli, proč nějaké číslo, jestliže není druhou mocninou přirozeného 

čísla, má sudý počet dělitelů, říkají, že číslo 12 má jako dělitele číslo 2, ale také číslo 6, číslo 

3 a číslo 4… Nemohu zhodnotit, do jaké míry by bylo vysvětlení v češtině abstraktnější a 

přesnější. 

Ve 4.C se vyskytují některé podobné problémy. Žáci již mnoho slov zapomněli (jedná se 

převážné o slova vázaná na geometrii). Například si nepamatují slova „esagono”, 

                                                 
42 „semplificare” může znamenat zjednodušit anebo krátit. 
43 „fratto” (lomeno) z „frazione” (zlomek). 
44 „togliere” většinou znamená „odebrat, vzít“, ale příležitostně to může znamenat i „odečítat“. 
45 „sottrarre“ znamená odečítat. 
46 „prodotto” znamená „výrobek“, ale také „součin“. 
47 „rozklad“, „jmenovatel“, „čitatel“, „závorka“, „průnik“. 
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„pentagono”, „isoscele”, „circonferenza”48 a také „moltiplicazione” a „divisione”49. 

Překvapuje mě ale, že mají obtíže v zapamatování si slova poloměr (raggio), vzhledem 

k tomu, že ode mě často ve třídě slyšeli: „narýsujeme kružnici o poloměru 1”. Jedná se 

o třídu, která má obecně menší motivaci naučit se italsky, proto žáci častěji používají české 

pojmy, což se ve 3.C skoro nikdy nestává. Toto je jeden aspekt, který nám dává podnět 

k zamyšlení. Používat s postupem času italštinu způsobem stále více spontánním není 

automatické, osobní motivace a kolektiv mohou velmi ovlivnit úspěch či neúspěch výuky 

v italštině. Dále se vyskytují zkomolená slova jako např. „sessimo” namísto správného slova 

„sesto”50 nebo „ottimo” namísto „ottavo”51, dále „accorciare” namísto „semplificare”52, 

nebo špatná výslovnost písmena 𝜋, které se v italštině čte vždy jako „pi greco”53 

V okamžiku, kdy žáci používají české termíny, se někdy tvářím, že tomu nerozumím, někdy 

je žádám, aby zopakovali pojem v italštině, jen zřídka to nechávám být. Když ale některá 

slova komolí, opravuji je vždy a ukazuji jim důvod chyby. 

V jazyce matematiky používaném žáky si můžeme často všimnout nepřesností. V některých 

případech to nepovažuji za problém. Je správné, že žáci ve většině případů používají pojmy 

obecné, vhodné i k neformální diskuzi. Například žáci říkají: funkce „sale” a „scende” 

namísto „cresce” a „decresce”54, nebo tangens ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku je 

vztahem mezi „lontano” a „vicino”55 stranou, místo toho, aby žáci řekli mezi stranou 

                                                 
48 „šestiúhelník, pětiúhelník, rovnoramenný, kruh“. 
49 „násobení, dělení“. 
50 „sesto” znamená šestý, „sessimo” je špatné použití obecného pravidla v řadových italských číslovkách, podle 

něhož většina řadových číslovek končí s příponou „simo”. 
51 “ottimo” znamená „výborný, „ottavo” znamená „osmý“. 
52 „accorciare” ve skutečnosti znamená „zkrátit“, zatímco slovo „semplificare” je možné do češtiny přeložit i 

jako „zjednodušit“. 
53 „řecké pí“. 
54 „jde nahoru“ a „jde dolů“ namísto „stoupá“ a „klesá“. 
55 „vzdálenou“ a „blízkou“. 



65 

 

„opposto” a „adiacente”56. Podobně říkají, že přímka „attraversa” bodem 𝐴 namísto „passa 

per”57 bod 𝐴. Jindy je problém naopak vázaný na pochopení, když například funkce  

𝑦 = (
1

2
)

𝑥

 „stoupá doleva”. V těchto případech je samozřejmě nutné žáky opravovat. 

S rostoucí náročností látky je možné si všimnout nejen větší nepřesnosti v jazyce, ale také 

zvýšeného používání českého jazyka. Například v přechodu z 
log 𝑥

1

2

 na 2 log 𝑥 se jedna dívka 

v češtině zeptala, proč jsou stejné. Nebo v rovnici cos2 𝑥 + 2 sin2 𝑥 = 3 sin 𝑥 cos 𝑥 jeden 

žák v češtině vysvětloval, že je potřeba dělit rovnici cos2 𝑥. To jsou věty, které by mohly 

být řečeny italsky, ale žáci je např. pro svou pohodlnost nebo soustředěnost na matematický 

aspekt nebo pro úsporu času, nebo ze studu říkají v češtině. I zde je vhodné nechat žáka 

zopakovat větu v italštině, jindy je zase lepší nepřerušovat jeho matematické uvažování. 

K tomu, abychom pochopili, jak reagovat, je důležité brát v potaz toho, kdo mluví v češtině 

a také proč (např. jestli je stydlivý, jestli se neumí správně vyjadřovat v italštině, jestli je 

líný). 

Některé jazykové problémy jsou neoddělitelně vázány na způsob osvojování si matematiky. 

Například jedna dívka neodpověděla na otázku: „najdi geometricky hodnotu cos 30°”, ale 

po pár minutách ticha jsem se jí zeptal: „dokaž hodnotu cos 30°” a ona hned narýsovala 

polovinu rovnostranného trojúhelníku. Když jsem se jí zeptal, proč neodpověděla hned, řekla 

mi, že jsem po ní nechtěl dokázat, ale najít hodnotu. 

                                                 
56 „protilehlou“ a „přilehlou“. 
57 „prochází“ a „jde přes“. V italštině se správně říká „passa per“ (jde přes). 
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7.3 Matematické obtíže 

V této části ukážu některé události, které se přihodily během vyučování. Jsou to cvičení, 

která pro svou matematickou obtížnost činila problémy většině žáků. Myslím si, že je to 

užitečné k tomu, abychom lépe pochopili i matematickou úroveň těchto tříd. Uvedu čtyři 

aspekty, ve kterých se moji žáci ukázali jako viditelně slabší: úlohy na zobecňování, použití 

již získaných znalostí v různých kontextech, výrazy a rovnice, důkazy. Pro české žáky se 

obecně jedná o kritická témata58 a také svědčí o jisté metodě studia, která staví více na 

zapamatování než na pochopení. 

Problémy žákům činí úlohy na zobecňování. Ve 3.C měli žáci v jednom cvičení najít 

poslední číslici v 2100. Skoro všichni okamžitě odpověděli, že se jedná o 0. Michaela, jedna 

z nejlepších žaček v matematice, odpověděla: „Zjistila jsem, že 210 = 1 024, pak 

1 024 ∙ 5 = 5 120 a pak 5 120 ∙ 2 = 10 240.” Je velmi zajímavé a také zneklidňující vidět, 

jakým způsobem žáci uvažují při umocňování a při rozkladu čísel na prvočísla. Cvičení jsme 

vyřešili za pomoci tabulek, až pak Kristina našla obecné pravidlo a cvičení správně vyřešila. 

Celá diskuze trvala skoro 30 minut. 

Obdobný problém se vyskytl v okamžiku, kdy jsme probírali příklady, které je možné dobře 

znázorňovat pomocí lineární funkce. Do tabulky jsme napsali součet vnitřních úhlů 

mnohoúhelníku až do desetiúhelníku a zeptal jsem se, jaký by byl součet pro 𝑛 stran, ale 

všechny odpovědi byly špatné. Někteří říkali: 60𝑛, jiní 90𝑛, další 𝑎𝑛 + 180°, ale nedokázali 

najít 𝑎. Kreslili jsme kartézskou soustavu, kde souřadnice byly počet stran mnohoúhelníku 

a součet úhlů. Požádal jsem žáky, aby narýsovali v kartézské soustavě body, které 

                                                 
58 Viz M. Rendl a N. Vondrová (2013). 
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představují údaje v tabulce, a po mnoha problémech se správným měřítkem si uvědomili, že 

body leží na jedné přímce. Žáci se snažili najít rovnici přímky. Mnozí říkali: 𝑦 = 𝑥 − 360, 

protože viděli, že 𝑦 se zvětší o jeden čtvereček, když se 𝑥 zvětší o jeden čtvereček. Nakonec 

někdo dosadil do rovnice 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 dva body, vzniklou soustavu rovnic vyřešil a našel 

rovnici 𝑦 = 180𝑥 − 360. 

Ve 3.C jsem měl v listopadu 2016 z důvodu absence jednoho mého kolegy dvě spojené 

hodiny s celou třídou. To samé se zopakovalo v červnu 2017. V obou případech jsem 

se rozhodl, že použiji poslední půlhodinu k tomu, abychom s žáky procvičili hru NIM, se 

kterou jsem se seznámil během semináře s profesorem Hejným. Hra se hraje v páru. Z 21 

karet, které jsou k dispozici, si může každý žák vzít postupně maximálně 3 karty. Vyhrává 

ten, kdo získá poslední kartu. Nechal jsem žáky hrát samostatně 10 minut a viděl jsem, že 

dochází k výsledku, že vyhrává ten, kdo se dostane na 4 karty. Pouze 4 žáci pochopili, že 

vyhrává ten, kdo se dostane na 8. Poté jsme hráli spolu a napsal jsem na tabuli čísla, která 

jsem vybral já. Zahráli jsme si tuto hru sedmkrát a nikdo si nevšiml, že jsem se vždy dostal 

k číslům 4, 8, 12, 16... Pravidlu byli žáci blízko, když si všimli toho, že rozdíl mezi mnou 

zvoleným číslem a jejich číslem musí být vždy 4. Tento úspěch jim bohužel nezabránil, aby 

po několika vítězstvích opět prohráli. Znovu začali vybírat číslo nahodile. Nakonec nikdo 

nenašel jasné pravidlo. Byl jsem velmi překvapený. Stejnou hru jsem zopakoval v červnu a 

výsledky byly identické, nikdo nenašel obecné pravidlo.  

Další problém je neschopnost použít vědomosti v nových kontextech. Ve 3.C jsme 

zopakovali Pythagorovu větu. Den poté jsem na tabuli namaloval stejné rovnoběžníky jako 

na obrázku 1. Nikdo nedokázal najít přesnou délku stran. Někteří našli přibližnou hodnotu 

měření: měřili délku čtverečkové jednotky a délku stran. Po pěti minutách ticha jsem byl 
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donucen žákům ukázat, že díky čtverečkovanému papíru mohou být strany přeponou 

pravoúhlého trojúhelníku. Překvapilo mě, že žáci nedokázali využít dřívější vědomosti.  

Něco podobného se mi stalo poté, co jsem vysvětlil vzorec: (𝐴 − 𝐵)(𝐴 + 𝐵) = 𝐴2 − 𝐵2. 

V jednom okamžiku jsem velmi rychle začal psát: 19 ∙ 21 = 399,   39 ∙ 41 = 1 599,    

69 ∙ 71 = 4 899. Poté jsem napsal: 37 ∙ 43 = 1 591,   57 ∙ 63 = 3 591,   77 ∙ 83 = 6 391. 

Žáci nerozuměli tomu, jak jsem výsledky našel, měli k tomu nelogická vysvětlení a mysleli 

si, že jsem výpočet provedl rychle nazpaměť. Nikdo z nich nedokázal spojit vzorec 

(𝐴 − 𝐵)(𝐴 + 𝐵) = 𝐴2 − 𝐵2 a případy s konkrétními čísly. Pouze pár žáků pochopilo, když 

jsem napsal: (20 − 1)(20 + 1) = 400 − 1. 

Obtíže použít a sjednotit získané vědomosti jsou zřetelné i z následujícího příkladu. Požádal 

jsem žáky, aby si představili, že cestují. V 9 hodin jsou 69 km od Prahy a ve 13 hodin jsou 

565 km od Prahy. Všichni bez problémů vypočítali průměrnou rychlost:  

𝑣 =
565−69

13−9
 km/h . Nikdo ale nebyl schopný stejným způsobem zjistit 𝑎 na přímce  

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, která prochází body 𝐴(9, 69)   𝐵(13, 565). Díky tomuto cvičení jsem došel 

k závěru, že v příštích letech bych možná mohl použít rychlost, čas a vzdálenost k úvodu do 

tématu přímky, a tak vysvětlit význam 𝑎, 𝑏 v obecné rovnici přímky. 

Obtíže s propojením různých vědomostí můžeme z některých příkladů vidět v obou třídách. 

První příklad je z května 2017 ve 3.C, kde se v jednom testu objevilo cvičení z trigonometrie. 

 

Obrázek 1 
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Úkolem bylo najít přeponu trojúhelníku, jehož odvěsny měří (√7 − 1) cm a (√7 + 1) cm. 

Cvičení vyřešili pouze 3 žáci z 29, mnozí si stěžovali, že nebylo řečeno, že se v testu 

vyskytnou odmocniny. Ve 4.C jsem zkusil do testu začlenit cvičení jako log (sin
𝜋

2
), kde 

výpočet měl být proveden bez kalkulačky. Dokázali ho vyřešit pouze 4 žáci. I propojit 

vědomosti z kombinatoriky s pravděpodobností bylo velmi obtížné. Žáci si zvykli studovat 

dle jednotlivých témat a rychle zapomenout i nedávnou nebo podstatnou látku. 

Algebra je velmi kritickým bodem. Velmi o tom vypovídá tento příklad, který jsem udělal 

jako úvod k rovnicím ve 3.C, kde jsem napsal: 
2

3
… + 4 = 7 a pod to jsem napsal:  

2

3
𝑥 + 4 = 7. Zeptal jsem se, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma zápisy. Žáci mi odpověděli: 

„Nahoře musíme najít číslo a dole udělat rovnici.“ Již sama odpověď poukazuje na možné 

problémy s rovnicemi. Jednoho dne jsem požádal žáky ve 3.C, aby našli rovnici, která nemá 

řešení v oboru reálných čísel. Někteří mi ukázali rovnici, která má ve skutečnosti toto řešení: 

𝑥 = 0. 

Na začátku ledna, po měsíci opakování lineárních rovnic, jsme ve 3.C přešli na kvadratické 

rovnice, bez toho, aniž bychom použili vzorec s diskriminantem. V předcházejících dnech 

jsme si na různých příkladech ve třídě ukázali, že jestliže součin dvou čísel je 0, pak alespoň 

jedno z čísel musí být 0. Napsal jsem (𝑥 − 1)(𝑥 − 2) = 0. Všichni žáci ale vynásobili 

dvojčleny v závorkách. Po chvíli se náhodou dostali k tomuto řešení: 𝑥 = 1, a pak také  

k 𝑥 = 2. Pouze Dominika, Marek a David pochopili, jak najít řešení. Dominika nechtěla 

mluvit před spolužáky, je velmi stydlivá. Marek říkal, že výsledek je „číslo změněné 

znaménkem“. David říkal, že „část mezi závorkami musí být 0“.  
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4.C je dle mého názoru v matematice připravenější a motivovanější třídou, a přesto i zde 

žákům rovnice činí velké problémy. Například v listopadu v rovnicích  

cos2 𝑥 + 3 sin2 𝑥 = 2 byl pro mnohé obtížný přechod k rovnici 1 − sin2 𝑥 + 3 sin2 𝑥 = 2. 

Následující krok byl 2 sin2 𝑥 = 1, a velice mě překvapilo, že někteří žáci nerozuměli, jak 

jsme se dostali k tomu 1. Podobně bylo pro mnohé obtížné vyřešit rovnici 
(𝑛+1)!

(𝑛−1)!
− 5𝑛 = 12, 

protože už jsme dlouhou dobu neřešili kvadratické rovnice. Někdo jednoduše vyzkoušel 

vykrátit faktoriál: 
𝑛+1

𝑛−1
− 5𝑛 = 12 a nevěděl, jak pokračovat. 

Všechny tyto příklady rovnic poukazují na obtíže žáků: Snaží se u rovnic zapamatovat si 

správný postup bez toho, aniž by o nich dostatečně uvažovali. 

I v geometrii se můžeme setkat s obtížemi, které nejsou vázány na znalost jazyka, ale spíše 

na metodu studia, kterou žáci používají. Ocituji pouze dva, možná jsou to ty nejpřekvapivější 

případy. Ve 3.C jsem narýsoval tři různé úhly, přibližně 30°, 45° a 60°, a když jsem se žáků 

zeptal, jaký z těchto třech úhlů je podle nich úhel o velikosti 60°, třída se rozdělila do třech 

zhruba stejně velkých skupin. Ale i ve 4.C měli podobný problém. Požádal jsem žáky, aby 

narýsovali pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník. Více než polovina třídy si spletla 

rovnoramenný s rovnostranným, takže ho nedokázali narýsovat nebo narýsovali trojúhelník 

s úhly o velikosti 30°, 60°, 90°. V tomto případě jazykový problém vyzradil problémy 

koncepční týkající se úhlů a trojúhelníků. 

Nejvíce obtíží v geometrii se týká matematických důkazů. Žákům často stačí, když se jim 

něco zdá být správně. Z tohoto důvodu je často pro některé z nich vysvětlením postupů věta 

„je to zřejmé”, bez jasného důkazu. Ale často se děje i opak, žáci staví na tom, co si již 

zapamatovali, a ne na tom, co vidí. Ilustrativní je např. důkaz, že sin 30° =
1

2
, který jsme 
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prováděli ve 4.C i ve 3.C. Již dříve jsem žákům ve třídě ukázal rovnostranný trojúhelník se 

stranou o délce 1 cm a s malými obtížemi jsme se dostali k jeho výšce. Poté jsem narýsoval 

pravoúhlý trojúhelník jako na obrázku 2 a požádal jsem žáky, aby našli hodnotu sin 60° a 

cos 60°. Skoro nikdo nedokázal toto cvičení vyřešit. Řešení jsem jim ukázal na tabuli. 

Narýsoval jsem trojúhelník jako na obrázku 3 a požádal jsem žáky, aby našli hodnotu sin 30° 

a cos 30°. Mnozí žáci vyřešili cvičení s obrázkem 4 s tím, že si mysleli, že takovýto 

trojúhelník má všechny strany stejné. 

Nechybí ani pozitivní příklady. Například ve 4.C jsem zadal toto cvičení:  

1) a) Quanti numeri naturali si possono formare usando al massimo una volta le cifre 1, 2?  

b) Quanti usando al massimo una volta le cifre 1, 2, 3? 

c) Quanti usando al massimo una volta le cifre 1, 2, 3, 4?  

d) Quanti usando al massimo una volta le cifre 1, 2, 3, 4, 5? 59 

Někteří žáci nalezli posloupnost 𝑎𝑛 = (𝑎𝑛−1 + 1) ∙ 𝑛, s tím, že vysvětlili také smysl tohoto 

vzorce: Daniel mi například dal toto vysvětlení a odpověděl na druhou otázku ze cvičení: 

„Všechna přirozená čísla, která začínají s číslem 3 jsou 4 [číslo, které našel, když odpověděl 

na první otázku] plus číslo ‘3’, a poté se vše vynásobí číslem 3.“ Jestliže tedy nalezené 

                                                 
59 1) a) Kolik přirozených čísel můžeme vytvořit, když použijeme maximálně jednou čísla 1, 2? 

b) Kolik (přirozených čísel můžeme vytvořit), když použijeme maximálně jednou čísla 1, 2, 3? 

c) Kolik (přirozených čísel můžeme vytvořit), když použijeme maximálně jednou čísla 1, 2, 3, 4? 

d) Kolik (přirozených čísel můžeme vytvořit), když použijeme maximálně jednou čísla 1, 2, 3, 4, 5? 

             

Obrázek 2   Obrázek 3   Obrázek 4 
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kombinace, když odpovíme na první otázku, vytvoří skupinu 𝐴 = {1, 2, 12, 21}, čísla, která 

začínají číslem 3 v druhé otázce budou 𝐵 = {31, 32, 312, 321} ∪ {3}. Čísla, která začínají 

číslem 2 a 1, tvoří skupiny se stejným počtem prvků a kombinační číslo tak bude  

(4 + 1) ∙ 3. 

Ve 3. C jsem rozdal obrázek 5 a žáci měli rozhodnout, zda se jedná o pravoúhlé trojúhelníky. 

Anna našla dle mého názoru jeden velmi inteligentní způsob. Prodloužila strany úhlů, které 

se jí zdály být pravé, a tak zjistila, zda se jí vytvořily 4 stejné úhly.  

Nepochybuji tedy o logických kapacitách a inteligenci žáků, ale o slabosti matematických 

základů a metodě studia. Tyto nedostatky samozřejmě velmi zpomalují výuku v J2. 

7.4 Interakce mezi italštinou a matematikou 

Ne všechna matematická témata jsou stejně vhodná k bilingvní výuce. Některá vyžadují 

schopnost abstrakce, jiná rozvíjejí schopnosti popisné a některá témata jsou striktně vázaná 

na jazyk. Následně uvedu rychlý přehled témat, která jsme v tomto roce probírali, a jejich 

vztah k výuce italského jazyka. Začnu s třídou 3.C a následně budu mluvit o 4.C. 

7.4.1 Průběh školního roku ve 3.C 

Září 

Vrátili jsme se k látce, která předchází teorii čísel, ale tentokrát více do hloubky. Nebylo 

těžké vytvořit cvičení s tématy jako je umocňování, dělitelnost a násobky čísel, díky kterým 

 

Obrázek 5 
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bylo možné diskutovat. Požádal jsem například každého žáka, aby mi vyjmenoval čtyřmístné 

číslo dělitelné 11, a poté jsem se zeptal, jestli toto číslo je či není dělitelné číslem 3, 6, 22, 

55, 66, 99… Zastavili jsme se u čísla 1 584, které náhodou vyslovila Ludmila, abychom našli 

všechny jeho dělitele. Každý žák musel najít alespoň jednoho dělitele. 

Zároveň se žáci museli nazpaměť naučit různá důležitá slova, která se týkají matematických 

operací, a základní termíny, které se používají v algebře. Každé dva týdny jsme psali malý 

test, ve kterém žáci museli přeložit některé věty z italštiny nebo z češtiny. Například: „Trova 

il prodotto tra il triplo di due e il doppio di tre.”60 

Říjen 

S tématem odmocniny se diskuze stala náročnější, pro použití jazyka existuje málo příkladů. 

V jednom z mála cvičení, které mezi žáky vyvolalo diskuzi, se mělo rozhodnout, které 

z těchto dvou čísel je větší: √10 nebo √1 + √80. Jedna dívka si všimla, že √80 je menší 

než 9 a tak dokázala cvičení vyřešit, ale ostatní si instinktivně mysleli, že druhé číslo je větší. 

Začali jsme také s geometrií: Žáci se zatím naučili názvy základních geometrických tvarů. 

Listopad 

Vyučovat italštinu v geometrii je mnohem jednodušší než v algebře a v teorii čísel: Třída 

musela umět vyjádřit veškeré charakteristiky týkající se lichoběžníku, kosočtverce, 

rovnoběžníku… Měli jsme k dispozici malé testy, kde žáci překládali věty s geometrickými 

pojmy a začali řešit slovní úlohy. Žáci měli například najít všechny obdélníky o obsahu 

64 cm2. Po několika minutách Michaela prohlásila, že jich je nekonečný počet. Snažili jsme 

se najít obdélník s největším a nejmenším obvodem. Diskutovali jsme o tom, zda čtverec se 

                                                 
60 Vypočítej součin trojnásobku dvou s dvojnásobkem tří. 
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stranou 8 cm je také obdélník. Vysvětlil jsem rozdíl mezi italskými a českými definicemi 

geometrických obrazců. 

Prosinec 

V geometrii jsme probírali jednoduché matematické důkazy: Pythagorova věta a součet 

vnitřních úhlů v jakémkoliv trojúhelníku. Málo žáků rozumělo tomu, co znamená „dokázat“. 

Většina z nich se opírala o obrázek a pouze někteří slovně vyjádřili jednotlivé kroky. Algebra 

je k rozvoji italského jazyka tématem málo vhodným, začíná být zajímavá až při psaní 

slovních úloh v rovnicích, ale obecně se žáci ve cvičeních s rozkládáním, zjednodušováním 

a dělením dvojčlenem používání slov spíše vyhýbají. 

Zadal jsem test, abych pochopil, na jaké počáteční úrovni jsou žáci v lineárních rovnicích. 

První úkol byl doplnit výraz 6 = (2 ∙  … ÷ 3) + 2 a všichni našli správný výsledek. Čtvrtá 

otázka byla vyřešit rovnici 
2

3
𝑥 + 2 = 6 a pouze 19 žáků z 27 našlo správný výsledek, i když 

se jednalo o stejné cvičení jako v předcházející otázce. Klasické cvičení „Un mattone pesa 

come un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone?”61 správně vyřešilo pouze 18 

z 27 žáků. Výsledek jednoho italsko-českého žáka byl −2 kg. Hlavním problémem se nezdál 

být jazyk. 

Leden 

Slovní úlohy představovaly velké obtíže, nicméně nikoli kvůli jazyku. Snažili jsme se vyřešit 

zadání: „Giuseppe tra 8 anni avrà il triplo degli anni che aveva 8 anni fa. Quanti anni ha 

Giuseppe?”62 Žáci se ve výsledcích rozcházeli. Požádal jsem Josefa, aby přišel k tabuli, a on 

napsal: 3(𝑥 + 8) = 𝑥 − 8. Dvě třetiny žáků souhlasilo. Slovo „triplo” (trojnásobek) a různé 

                                                 
61 „Jedna cihla váží jedno kilo plus půl cihly. Kolik váží jedna cihla?” 
62 „Pepovi bude za 8 let třikrát tolik, než kolik mu bylo před 8 lety. Kolik let je Pepovi?“ 
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slovesné časy pro žáky nepředstavovaly problémy, obtížný byl ale přechod z vyjadřování 

jazykového k vyjadřování matematickému. 

Začali jsme s lineárními a kvadratickými funkcemi a jejich zobrazení v kartézské soustavě 

souřadnic. Co se týče lineárních funkcí, je důležité rozhodnout především to, zda jsou jejich 

grafy rostoucí nebo klesající, kde protínají osy a kde se dva grafy protínají mezi sebou. I zde 

se italština používala málo. Italština se používala více ve cvičeních, ve kterých žáci museli 

sestrojit geometrické tvary v kartézské soustavě souřadnic: vypočítat obsah a obvod 

trojúhelníku (obrázek 6), najít způsob, jak sestrojit čtverec, když je dána strana (obrázek 7), 

apod. 

  Obrázek 6     Obrázek 7  

 

Únor 

Ve školním programu bylo opakování lineárních nerovnic, kvadratických rovnic a soustav 

lineárních rovnic. I tato témata jsou vhodná k výuce italštiny jen v případě, kdy se řeší slovní 

úlohy. První kvadratické rovnice, které jsme řešili, měli tvar: (𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) = 0, potom 
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žáci znovu objevili pravidlo k vyřešení rovnic: 𝑥2 − (𝑎 + 𝑏)𝑥 + 𝑎𝑏 = 0 a 𝑎𝑥2 − 𝑐 = 0 a 

poté jsem jim řekl vzorec pro řešení rovnic typu 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0. 

Březen 

To, co bylo řečeno o italském jazyce pro nerovnice a rovnice, platí taktéž pro rýsování grafu 

kvadratické funkce: k výuce italštiny je toto téma nevhodné. Soustředili jsme se na to, kde 

graf protíná osu 𝑥, kde je rostoucí a klesající, a zda je pod nebo nad osou 𝑥. Toto téma bylo 

úvodem ke kvadratickým nerovnicím. 

Duben 

Nerovnice v podílovém tvaru a soustavy nerovnic byly pro žáky tou nejobtížnější a jednou 

z nejméně vhodných částí pro výuku jazyka. Zkusil jsem přimět žáky nahrazením 𝑥 čísly 

1, 2, 3, 4 … k rozlišování mezi 
𝑥−2

𝑥−5
> 0 a {

𝑥 − 2 > 0
𝑥 − 5 > 0

. Ne pro všechny bylo snadné pochopit 

zásadní rozdíl mezi těmito dvěma zápisy, nepomohl ani můj výklad. 

Květen 

Vrátili jsme se s větší pozorností ke geometrii, k výpočtům obvodů a obsahů, k používání 

Pythagorovy věty a podobnosti mezi trojúhelníky. V některých cvičeních měli žáci již 

hotový obrázek, ze kterého museli vyvodit určité vlastnosti. V jiných případech museli sami 

správně narýsovat to, co bylo požadováno v zadání úlohy, a to mi umožnilo lépe ohodnotit 

jazykový aspekt. 

Jedno ze cvičení k ohodnocení jazyka a geometrických znalostí, které jsme řešili ve třídě, 

bylo následující: 

Rispondi alle domande: 

a) Un quadrilatero con tre angoli retti è un quadrato V  F  
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b) Un parallelogramma con le diagonali perpendicolari è un quadrato V  F  

c) Un rombo con un angolo retto è un quadrato V  F  

d) Le diagonali di un parallelogramma si tagliano a metà V  F  

e) Le diagonali di un trapezio qualsiasi si tagliano sempre a metà V  F  

f) La somma degli angoli opposti di un trapezio qualsiasi è sempre 180° V  F 63 

Paralelně jsme začali s obecným opakováním rovnic a nerovnic, s dělením mnohočlenů, 

rozkladem a zjednodušováním lomených výrazů, s počítáním s odmocninami. Žáci dělali 

stejné chyby jako před dvěma měsíci. Pro některé z nich to bylo jako nové téma, možná díky 

používání cizího jazyka rychleji zapomínají na výklad a procvičování ve třídě. Ohromuje mě 

například, jak žáci vyřešili tato dvě cvičení: 

1) Trova gli intervalli per cui l’espressione 𝑦 =
𝑥2−3𝑥+2

𝑥2−9
 è positiva 

2) Trova gli intervalli in cui è valida la disequazione 
𝑥2−3𝑥+2

𝑥2−9
> 0 64 

První cvičení ale většina žáků nevyřešila a původně jsem nemyslel, že by problémem byl 

jazyk, protože podobné úlohy jsme vyřešili bez velkých překážek před měsícem. Když jsem 

                                                 
63 Odpověz na otázky: 

a) Čtyřúhelník se třemi pravými úhly je čtverec  ANO  NE  

b) Rovnoběžník s kolmými úhlopříčkami je čtverec ANO  NE  

c) Kosočtverec s pravým úhlem je čtverec ANO  NE  

d) Úhlopříčky rovnoběžníku se vzájemně půlí ANO  NE  

e) Úhlopříčky jakéhokoliv lichoběžníku se vždy vzájemně půlí ANO  NE  

f) Součet protilehlých úhlů jakéhokoliv lichoběžníku je vždy 180° ANO  NE  

64  1)  Najdi intervaly, kde výraz 𝑦 =
𝑥2−3𝑥+2

𝑥2−9
 je kladný. 

 2)  Vyřeš nerovnici 
𝑥2−3𝑥+2

𝑥2−9
> 0 
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pak nad tím přemýšlel lépe, rozhodl jsem se, že příště bude lepší upřesnit i jazyk a napsat 

např.: „Pro funkci 𝑦 =
𝑥2−3𝑥+2

𝑥2−9
 najdi hodnoty 𝑥, pro které 𝑦 má kladnou hodnotu.“ 

Červen 

Téma absolutní hodnoty samo o sobě není, co se týče jazyka, velmi významné, ale 

geometrické interpretace absolutní hodnoty jakožto vzdálenosti ano. Požádal jsem žáky, aby 

na číselné ose našli bod, jehož vzdálenost od čísla 2 je dvojnásobná než od čísla 6. Nakonec 

jsem jim názorně vysvětlil, že to odpovídá tomu, když napíšeme: 2|𝑥 − 6| = |𝑥 − 2|, i když 

někteří žáci předpokládali spíše toto: 2|𝑥 − 2| = |𝑥 − 6|. Větší překážkou byla logika a ne 

jazyk. 

Kromě geometrie (kružnice a trojúhelníky) a opakování rovnic a nerovnic jsme řešili některé 

obtížnější slovní úlohy, například následující dvě65: 

1) Biancaneve compra delle mele per sé e i suoi amici sette nani. Dotto vede le mele e 

ne prende un ottavo. Arriva Gongolo e prende un settimo delle mele rimaste. Dopo 

Gongolo Brontolo prende un sesto delle mele rimaste. Quindi Pisolo ne prende un 

quinto di quelle rimaste, e di seguito Mammolo un quarto. Arriva Eolo e prende un 

terzo delle mele rimaste, e infine Cucciolo prende la metà di quelle rimaste. 

Per Biancaneve rimangono 7 mele. Quante mele ha comprato Biancaneve? 66 

 

2) Una donna ha in un cestino delle galline vive e le vende. 

                                                 
65 Nechal jsem se inspirovat přednáškami profesora Hejného, kde byly podobné úlohy probírány.  
66 Sněhurka si koupila pro sebe a pro svých 7 přátel, trpaslíků, jablka. Prófa uviděl jablka a vzal si z nich 

osminu. Přišel Štístko a vzal si sedminu ze zbývajících jablek. Po Štístkovi si vzal Rejpal šestinu z těch 

zbývajících. Dřímal si pak vzal pětinu z těch zbývajících a následně si vzal čtvrtinu Stydlín. Přišel Kejchal a 

vzal si třetinu z těch zbývajících, a nakonec si Šmudla vzal polovinu z jablek, která ještě zbyla. 

Pro Sněhurku zbylo 7 jablíček. Kolik jablek koupila Sněhurka? 
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Arriva un compratore e compra metà delle galline del cestino più mezza gallina viva. 

Un secondo cliente compra metà delle galline rimaste più mezza gallina viva. Un 

terzo compratore acquista metà delle galline del cestino più mezza gallina viva. 

Arriva infine l’ultimo cliente e compra metà delle galline del cestino più mezza 

gallina viva. 

La donna rimane con una gallina. Quante galline aveva all’inizio? 67 

V těchto cvičeních se nevyskytovaly problémy s porozuměním v italštině, žáci se pobavili 

nad jmény trpaslíků nebo byli překvapeni kvůli půlce živé slepice, 4 z 28 přítomných žáků 

dokázali najít správné řešení, jiní měli běžné problémy s matematickým vyjádřením úlohy. 

Porozumění časovému sledu událostí nebyl problém. 

7.4.2 Průběh roku ve 4.C 

Září 

Opakovali jsme vlastnosti mocnin a setkali jsme se s prvními exponenciálními funkcemi. 

Z hlediska jazyka bylo důležité nechat žáky, aby popsali exponenciální funkce 𝑦 = 𝑎𝑥  

s 𝑎 > 0. Vyskytovaly se problémy s definicí logaritmu, kterou žáci nepochopili, dokud jsme 

nezačali řešit jednoduchá cvičení jako např. vypočítat: log2 8 , log3 9 , log2 32 ,

log10 10 000,… Bylo přínosné se ptát jednotlivých žáků na důvod jejich odpovědí, i když 

byly chybné. Pro mnohé bylo namáhavé představit si něco konkrétního, když se mluvilo 

o logaritmech.  

                                                 
67 Jedna žena měla košík s živými slepicemi a prodávala je. 

Přišel kupující a koupil si polovinu slepic z košíku plus půlku živé slepice. Druhý klient si koupil polovinu ze 

zbývajících slepic plus půlku živé slepice. Třetí kupující si koupil polovinu slepic z košíku plus půlku živé 

slepice. Nakonec přišel poslední klient a koupil si polovinu slepic z košíku a půlku živé slepice. 

Ženě zůstala jedna slepice. Kolik slepic měla na začátku? 
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Je vždy užitečné požádat jednotlivé žáky, aby odpověděli. Pokud se klade otázka celé třídě, 

odpoví často žáci, kteří jsou šikovnější v italštině, nebo ti, kdo mají italské kořeny, anebo ti, 

kteří jsou díky svému temperamentu pohotovější. 

Říjen 

Řešili jsme jednoduché finanční problémy vázané na exponenciální funkce a potíže 

v porozumění se nevyskytovaly. 

Když se kladly otázky týkající se exponenciálních a logaritmických rovnic, vyskytovala se 

větší jazyková nepřesnost, žáci se soustředili na matematický aspekt. Jazykový aspekt byl 

obecně málo důležitý, objevil se pouze, když jsem žáky požádal o vysvětlení jednotlivých 

kroků. 

Větší obtíže se týkaly vlastností logaritmů, které se mnozí žáci naučili nazpaměť, aniž by 

jim rozuměli, a to proto, že mnozí z nich měli problémy pochopit jak vlastnosti umocňování, 

tak i definici logaritmů, která pro ně byla příliš abstraktní. Bylo pro ně namáhavé sledovat 

jednotlivé kroky výkladu nebo logické postupy ve vyřešených cvičeních. 

Bylo velmi obtížné najít slovní úlohy, které je potřeba vyřešit s použitím logaritmických 

rovnic, takové úlohy většinou vyžadují hlubší znalosti ve fyzice nebo finančnictví (například 

radioaktivní rozpad nebo úroky v bance), ale pro tato témata, která by mohla zmást třídu, 

jsme neměli dostatečný čas. 

Listopad 

Začali jsme s goniometrií. Požádal jsem žáky, aby se nazpaměť naučili definice sinus, 

kosinus, tangens jednoho úhlu v pravoúhlém trojúhelníku, a nechal jsem je najít vlastnosti 
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těchto funkcí s tím, že měli vycházet z jednotkové kružnice. Mnozí z nich si nevzpomínali 

na slova, jako je „prodotto” (součin) a „rapporto” (podíl). 

Výuka italského jazyka byla limitovaná vyučovaným tématem, použití jazyka začalo být 

důležité v okamžiku, kdy žáci museli popsat graf goniometrické funkce (tj. definiční obor, 

obor hodnot, maxima a minima, monotónnost, periodicitu, kde je kladná anebo záporná), a 

když geometricky vyvozovali hodnoty funkcí pro úhly 
𝜋

6
,

𝜋

4
,

𝜋

3
. Alespoň čtyřikrát jsem 

zopakoval vysvětlení, jak se tyto hodnoty dají počítat, někteří žáci se také vystřídali u tabule, 

ale velká část třídy tomu nerozuměla. Vypadá to, že jazyk byl oproti matematické náročnosti 

druhotnou překážkou, ale pravděpodobně nepomohl k tomu, aby se žáci soustředili a aby si 

zapamatovali nejdůležitější kroky. Metoda studia staví příliš na zapamatování si a málo na 

porozumění, a to především kvůli nejistotě velké části žáků. 

Prosinec 

Vyskytovaly se velké problémy s goniometrickými rovnicemi. U jednodušších rovnic žáci 

nerozuměli tomu, že obecně existují 2 řešení v intervalu ⟨0; 2𝜋). Požádal jsem je, aby vždy 

stavěli na jednotkové kružnici. U nejobtížnějších rovnic (tj. když se vyskytovaly hodnoty 

goniometrických funkcí v druhé mocnině, anebo když se vyskytovaly dvě různé 

goniometrické funkce) nebylo jednoduché najít správný způsob řešení. Byly zde problémy 

se substitucí. Matematické problémy stavěly do pozadí ty jazykové, které byly pak 

zanedbávány. 

Leden 

Zopakovali jsme některé termíny z geometrie, které už mnozí žáci zapomněli, jako je např. 

pětiúhelník, šestiúhelník, trojúhelník, obdélník, rovnoramenný, rovnostranný, poloměr a 

oblouk kružnice. Trigonometrie nám umožnila o něco málo větší používání italštiny, ale i 
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zde obtíže s výpočty a s rovnicemi způsobily, že nebyla velká pozornost věnována 

jazykovému aspektu.  

Únor 

Začali jsme s výukou komplexních čísel. Ani zde nebylo jednoduché propojit jazyk 

s obsahem, žáci se soustředili především na matematické aspekty. Komplexní čísla dokáží 

propojit různá témata: rovnice a nerovnice, kartézskou soustavu souřadnic, goniometrii, 

logaritmy a umocňování, absolutní hodnotu. I přesto, že základní úroveň znalostí byla 

uspokojivá, propojení různých témat vyvolávalo zmatek, bylo zapotřebí velmi 

zjednodušovat. 

Březen 

Dokončili jsme část týkající se komplexních čísel: Pozastavili jsme se nad geometrickým 

významem absolutní hodnoty komplexního čísla, při jehož probírání jsme měli ve třídě více 

prostoru pro dialog. 

V polovině března jsem se začali věnovat kombinatorice a pokračovali v ní i v dubnu. Spolu 

s pravděpodobností patří kombinatorika k jedné z nejvhodnějších látek pro bilingvní výuku, 

protože porozumění textu tvoří podstatnou část každého cvičení. Na hodinách se bohužel 

projevilo, že žákům chybí pevný základ v logice, v teorii množin a v rovnicích. 

Pasivní používání jazyka v kombinatorice problémy nedělalo. Samozřejmě bylo potřeba 

vysvětlit slova jako „dado” (kostka), „biglia” (kulička), „urna” (osudí), „testa (hlava) e croce 

(kříž)” (tj. Panna nebo orel), ale psaná italština obecně nebyla velkou překážkou. 

Nejužitečnější cvičení byla ta, která bylo možné vyřešit různými způsoby, protože 

umožňovala diskuzi ve třídě. Například cvičení “Určete počet všech čtyřciferných 
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přirozených čísel” je možné vyřešit alespoň dvěma způsoby: 9 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10, když 

použijeme metodu násobení, nebo 10 000 − 1 000. 

Nejlepší situace z hlediska jazyka byla v momentě, kdy žáci kladli spoustu otázek, jelikož 

nerozuměli zadání, nebo nevěděli, jak ho vyřešit, a žáci sami také odpovídali. Nedával jsem 

jim vzorečky, a tak byli donuceni nesnažit se je zapamatovat, ale přemýšlet nad každým 

cvičením. Velmi užitečné byly i úlohy vedoucí ke zobecňování matematických vztahů (např. 

kolik přímek určuje 𝑛 různých bodů v rovině, z nichž žádné tři neleží na přímce). Někteří 

žáci sami nacházeli obecný vzorec pro permutaci s opakováním a počet všech anagramů 

slov: PAZZO (blázen), POZZO (studna), MAMMA (maminka), VEDERE (vidět), 

POPOLO (národ)… Používání tabulek a grafů ve třídě bylo velmi prospěšné. Někteří žáci 

našli analogie mezi různými cvičeními, například anagramy dvoupísmenných slov (slova, 

kde jsou jen dvě písmena jako MÁMA, TÁTA, ANNA, MAMMA, PAPPA…) mají stejná 

pravidla jako hra „testa e croce” (tj. házení mincí) a tvoří základ k porozumění kombinačním 

číslům.  

Žáci po třech týdnech sami pochopili ze zadání, kdy se prvky mohou opakovat a kdy ne, 

jestli je řád důležitý nebo ne. Taktéž téma kombinace s opakováním žáci pochopili bez 

velkých obtíží. Z této části, kde jazyk a logika jsou důležitější než vzorce, byli žáci nadšení. 

Duben 

Nakonec jsem se raději rozhodl, že nebudeme mnoho času věnovat rovnicím s 𝑛!, a to mělo 

negativní dopad na výsledky testu.  
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Všiml jsem si, že mnoho žáků často přeskakovalo četbu celého cvičení. Když byl text velmi 

dlouhý, vynechávali některé informace, když byl text rozdělen do více částí, přeskakovali 

začátek. Pak si nevšimli důležitých informací a jazyk jim pravděpodobně nepomáhal. 

V testu, který jsme řešili, mě například překvapily výsledky těchto dvou cvičení: 

1) Risolvi l’equazione (
𝑛

𝑛 − 2
) − 6 = (

𝑛
0

) + 2𝑛 

2) Devo scrivere una password di cinque caratteri. 

a) Quante possibili password ci possono essere, se scrivo prima 2 lettere e poi tre cifre? 

b) Quante possibili password ci possono essere formate da 2 lettere e tre cifre? 68 

Všiml jsem si, že první cvičení bylo vyřešeno správně bez chyb pouze 3 žáky z 24 

přítomných, zatímco v druhém cvičení první část vyřešilo správně 17 žáků a druhou 11 žáků. 

Naznačuje to, že jazyk je motivací ke studiu. Když ale z jazykového hlediska úloha není 

náročná, vede to paradoxně k horším výsledkům. Žáci v průměru dokončili pouze 40 % 

z prvního cvičení (nejhorší výkon ze sedmi otázek písemky) a 75 % z druhého cvičení 

(nejlepší výsledek).  

Jednoho dne jsem se rozhodl, že třídu rozdělím do 4 skupin, které spolu budou řešit některá 

jednoduchá, jiná obtížná cvičení. Žáci mezi sebou mluvili převážně česky, ale technická 

slova používali v italštině: „permutazione“, „disposizione“, „fattoriale“ (permutace, variace, 

faktoriál)… Den poté si každý musel vybrat jedno ze cvičení a vyřešit ho na tabuli. 

Vysvětlení jednotlivých kroků nebylo příliš jasné, někteří zdůvodnili použité vzorečky 

                                                 
68  1) Vyřeš rovnici (

𝑛
𝑛 − 2

) − 6 = (
𝑛
0

) + 2𝑛 

  2) Chci napsat pětimístné heslo. 

  a) Kolik možných hesel lze vymyslet, když nejdříve použiji 2 písmena a poté 3 čísla? 

  b) Kolik možných hesel lze vytvořit ze 2 písmen a 3 čísel? 
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těmito slovy: „je to logické“. Tato hodina nebyla pro třídu moc užitečná, ale pro mě byla 

důležitá, abych lépe pochopil, jak žáci komunikují v italštině. Neviděl jsem příliš mnoho 

rozdílů mezi žáky s italským původem a českými žáky, tou opravdovou překážkou se zdála 

být matematika. Když žáci mohli psát jednotlivé kroky na tabuli, většinou nic 

nekomentovali, ale omezovali se na psaní. Bylo potřeba jim klást spoustu otázek. Jedním 

z problémů byla samozřejmě také soustředěnost žáků. 

Začali jsme s pravděpodobností. I toto téma je velmi vhodné pro bilingvní výuku, i když se 

zde vyskytovalo více problémů. Mnoho žáků nerozumělo významu pravděpodobnosti, 

oddělovali intuitivní znalost od školské a velmi často nacházeli pravděpodobnost větší než 

1. Největší obtíží bylo propojit znalosti kombinatoriky se znalostmi novými. Další obtíž se 

týkala porozumění slovům „e”, „o”69: jak se konkrétně překládají ve výpočtech? Nezdá se 

mi, že by problém byl vázaný na jazyk, ale spíše na nedostatky z logiky.  

Žáci byli velmi nejistí v porozumění výrazů, jako jsou: „maggiore di 4“ (větší než 4), 

„almeno 4“ (alespoň 4), „minore di 4“ (menší než 4), „al massimo 4“ (maximálně 4), „non 

più di 4“ (ne více než 4). Vždy se objevil někdo, kdo se zeptal, zda hodnota čísla 4 je již 

zahrnuta či ne. Zde převažoval strach udělat chybu, které by bylo možné se jednoduše 

vyhnout. 

Květen 

Tématem byla stále pravděpodobnost. Motivace a úsilí žáků byly menší, z části kvůli únavě 

na konci školního roku a z části kvůli větší náročnosti tématu. Logický aspekt byl možná 

důležitější a ovlivňoval výsledky. Jazykový aspekt byl významný, ale nepřijde mi, že by 

                                                 
69 „a“, „nebo“. 
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negativně ovlivňoval výkonnost žáků, protože v podobném tématu kombinatorika měl jazyk 

naopak kladný dopad. Obecně je možné použít hodnocení, které jsem použil 

v kombinatorice.  

Červen 

Dokončili jsme téma věnované pravděpodobnosti, žáci s obtížemi rozuměli podmíněné 

pravděpodobnosti. Například mnoho žáků nerozlišovalo následující 2 věty: 

a) Calcola la probabilità che una persona sia mancina e miope. 

b) Calcola la probabilità che una persona sia mancina, se miope. 70 

Jazyk pravděpodobně nepomohl k tomu, aby si žáci všimli drobných významových rozdílů, 

ale byl zde také problém logiky. 

Jazyk také pravděpodobně ovlivňoval výkonnost žáků především v této fázi školníku roku, 

kdy pozornost ve třídě klesá. Důkazem toho byl test, kde cvičení s nejhoršími výsledky bylo 

následující: 

1) Lancio due dadi. Calcola: 

a) la probabilità che la somma sia divisibile per 4; 

b) la probabilità che la somma dei due dadi sia almeno 8; 

c) la probabilità che la somma dei due dadi sia almeno 8 e la somma sia divisibile per 4; 

d) la probabilità che la somma dei due dadi sia almeno 8 o la somma sia divisibile per 4; 

e) la probabilità che la somma dei due dadi sia almeno 8, se la somma è divisibile per 4; 

f) la probabilità che la somma sia divisibile per 4, se tale somma è almeno 8. 71 

                                                 
70  a) Vypočítej pravděpodobnost, že nějaký člověk je levák a krátkozraký. 

 b) Vypočítej pravděpodobnost, že nějaký člověk je levák, když je krátkozraký. 
71   1) Vrhnu 2 kostky. Vypočítej: 
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Nejobtížnější cvičení byla samozřejmě poslední dvě a vyřešilo je správně pouze 5 žáků z 26, 

ale pouze 10 žáků vyřešilo správně část a), 14 žáků část b), 10 žáků část c), dokonce pouze 

2 žáci část d). Nejčastější chybou bylo použití chybných vzorců, například ve cvičení d) 

mnoho žáků napsalo: 𝑝(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑝(𝐴) + 𝑝(𝐵) a skoro nikdo neuvažoval nad konkrétními 

čísly. Další žáci našli hodnoty pravděpodobnosti větší než 1 a nevšimli si chyby. Žáci, kteří 

správně vyřešili test, byly ti, kteří potřebovali dobrou známku pro závěrečné hodnocení, a ti 

motivovanější. Překvapovalo mě především to, že obdobná cvičení jsme již řešili 

v kombinatorice a výsledky byly mnohem lepší. Myslím si, že výsledky tohoto testu nemají 

tak velký význam, protože motivace a pozornost byly mnohem nižší a únava vyšší. 

Na statistiku bylo málo času. Statistika je téma, kde je možné diskutovat a přemýšlet. 

Společně jsme si vysvětlovali některé grafy a statistické údaje. Každý žák musel udělat 

statistický průzkum, sám se rozhodl pro téma, kde musel najít statistické charakteristiky 

polohy (aritmetický průměr, modus, medián), charakteristiky variability (směrodatná 

odchylka a variační koeficient) a znázornit údaje graficky. Toto se nejvíce přiblížilo 

konkrétním zájmům žáků. Bohužel jsme neměli dostatek času k tomu, abychom s celou 

třídou zanalyzovali posbírané údaje, ale některé průzkumy byly zajímavé. Ty 

nejoriginálnější byly: množství minerálů na litr minerální vody, která se prodává v České 

republice; počet gólů, které dali fotbalisti italského fotbalového týmu z Neapole; počet 

                                                 
a) pravděpodobnost, že součet je dělitelný 4; 

b) pravděpodobnost, že součet dvou kostek je alespoň 8; 

c) pravděpodobnost, že součet dvou kostek je alespoň 8 a součet je dělitelný 4; 

d) pravděpodobnost, že součet dvou kostek je alespoň 8, nebo součet je dělitelný 4; 

e) pravděpodobnost, že součet dvou kostek je alespoň 8, jestliže je součet dělitelný 4; 

f) pravděpodobnost, že součet je dělitelný 4, jestliže je takový součet alespoň 8. 
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krádeží aut v Praze a mimo Prahu v různých měsících v roce; cena 20metrových jachet, které 

prodala stejná továrna. 

Logika je ve 4.C bohužel téměř zanedbávaným tématem, měli jsme na ni pouze několik 

vyučovacích hodin, kde jsem ukázal rozdíl mezi disjunkcí inkluzivní a exkluzivní, mezi 

implikací a ekvivalencí, a společně jsme viděli některé obvyklé logické chyby (například 

myslet si, že negace „všichni žáci studují“ znamená, že „žádný žák nestuduje“). 

7.4.3 Závěrečné úvahy 

Pozorování, uvedená v předchozím textu, vedou k závěru, že v oblastech matematiky 

probíraných ve 3.C jsou dvě oblasti, kde je ve větší míře využíván jazyk, a to teorie čísel a 

geometrie. K tomu můžeme přidat slovní úlohy, které jsou zařazovány do všech témat, která 

během roku probíráme. 

Algebra, rovnice a nerovnice, přímky a paraboly vyžadují menší používání jazyka, jedná se 

ale o témata, která jsou podstatná k pokračování ve studiu a která kvůli slabým základům 

žáků vyžadují mnoho času. Tento rok bohužel nebylo možné probírat teorii množin a 

z geometrie v prostoru jsme se věnovali pouze názvům těch nejdůležitějších těles. Jsem 

přesvědčený, že z jazykového hlediska se jedná o velmi zajímavá témata a v budoucnu by 

bylo správné jim věnovat více prostoru, možná na úkor nerovnicím, které nám pohltily 

spoustu času a energie. 

Program 4.C je obecně pro rozvoj matematického a jazykového aspektu vhodnější. Témata 

prvního pololetí – exponenciální a logaritmické funkce, goniometrie a trigonometrie – jsou 

málo užitečná z pohledu jazyka, ale velmi užitečná v posledním roce, který je určený pro 

vyšetřování průběhu funkce. Spolu s komplexními čísly jsou také velmi důležitou částí 

u maturity a v mnohých vstupních testech na vysokou školu. 
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Témata kombinatorika a pravděpodobnost jsou velmi zajímavá i z jazykového hlediska, 

umožňují větší dialog ve třídě, vyžadují jazykové porozumění cvičením, jsou důležitá i pro 

písemnou maturitní zkoušku. Pravděpodobně se jedná o nejvhodnější témata pro výuku 

italštiny pomocí matematiky. 

I logika by byla z jazykového hlediska velmi zajímavá, ale bohužel je jako samostatné téma 

zanedbávaná, u maturitní zkoušky prakticky chybí, ale je naopak přítomná v různých 

vstupních testech na vysokou školu. Bylo by užitečné ji zařadit do programu příštích let na 

úkor jiných témat, protože ji považuji za velmi důležitou jako základ pro důkazy, 

kombinatoriku a pravděpodobnost. Dle mého názoru by bylo ideální zařadit logiku do 

programu druhého pololetí třetího ročníku. Toto téma dokáže motivovat žáky, nutí je 

k debatě a k uvažování, umožňuje zajímavé jazykové objevy, pomáhá vyřešit různá cvičení.  

Také statistika nabízí velmi zajímavé nástroje v mnoha vědeckých okruzích. Jak jsme již 

viděli, ve školách v České republice je méně rozvinuta než v Itálii. Nutnost hodnotit a 

interpretovat data nabízí velké potenciály i na jazykové úrovni, a proto se jedná o téma, 

kterému by bylo potřeba věnovat více pozornosti.  

7.5 Další pozorování 

Tato kapitola je věnovaná různým úvahám o používání italského jazyka a o výuce. Pro mě 

jako pro učitele se jedná o malé a cenné objevy pro příští roky, která nejsou postavená na 

jednom příběhu, ale na pozorování třídy během roku. Ohromuje mě například odlišný 

způsob, s jakým je italština akceptovaná v různých třídách: Žáci z 3.C jsou obecně trošku 

slabší v matematice a učí se italsky kratší dobu, ale skoro nikdy se na nic neptají v češtině, 

protože mají vysokou motivaci učit se italsky. Naopak ve 4.C žáci používají češtinu mnohem 

častěji. Na jednu stranu je to proto, že kladou i obtížnější otázky, a na druhou stranu proto, 
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že se zajímají více o matematiku než o jazyk: málo žáků chce zdokonalit svou italštinu. 

Důvodem může být ale také pohodlnost nebo větší důvěra mezi učitelem a žáky. Je potřeba 

říci, že používání češtiny ve 4.C bylo možné vidět především během probírání tématu 

komplexních čísel a logaritmů pravděpodobně proto, že náročnost naprosto nového tématu 

žákům zabraňuje soustředit se i na jazyk. Po několika týdnech, kdy jsme se věnovali 

stejnému tématu, se používání češtiny značně snížilo. V tomto případě je potřeba být na 

začátku nového tématu shovívavější a postupem času nároky zvyšovat. 

Abych ukázal důležitost jazykové motivace, je třeba si všimnout, že v aritmetických hrách, 

kde je potřeba diskutovat, jsou často aktivnější ti, kteří jsou šikovnější v italštině než 

v matematice. Například na začátku roku byli žáci v 3.C rozděleni do skupin po sedmi. 

V každé skupině měli dva žáci na čele lísteček s operacemi napsanými v italštině, jeden žák 

lísteček se slovem „uguale” (rovná se) a další 4 žáci lísteček s čísly napsanými stále 

v italštině. Cílem bylo postavit se do správného pořadí, aby tak žáci vytvořili správný výraz. 

V organizaci hry vynikali především Breadon a Marek, dva inteligentní žáci, kteří jsou 

šikovní v italštině, ale méně v matematice. 

Matematické hry a práce ve skupinách jistě nabízejí mnoho výhod pro výuku italštiny a 

matematiky, ale také jednu velkou nevýhodu. Výhody se týkají osvojování matematiky, 

motivace, pozornosti žáků, spolupráce a podpory těch slabších, zatímco největší nevýhodou 

je malé používání italštiny. Žáci, i ti, kteří mají italské rodiče, jsou mezi sebou zvyklí mluvit 

česky a spolupráce v italštině se jim nezdá být přirozená. Často jsem měl dilema, zda je 

kontrolovat a trestat za používání češtiny nebo oceňovat za používání italštiny anebo zda 

vůbec zasahovat. Když se používá tato kontrola jazyka, typické výhody práce ve skupině 

bohužel mizí a samotná kontrola je někdy prakticky nemožná, proto jsem žáky často 
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nechával, aby se mezi sebou bavili v češtině. Musel jsem ale velmi omezit hodiny, kde se 

podporuje práce ve skupinách. 

Zkoušení jsou dle mého názoru nepodstatným prvkem ve výuce matematiky v italštině. Pro 

žáka je často náročné se vyjadřovat, mluví potichu, jeho vysvětlování je málo jasné a pro 

jiné žáky často nesrozumitelné, žáci ve třídě jsou velmi roztržití. Preferuji tedy volat k tabuli 

ty žáky, kteří se hlásí dobrovolně, nebo požádat žáky, aby přišli během konzultačních hodin, 

abychom zhodnotili, jak si osvojili některé koncepty a zda pochopili určitá cvičení. 

V některých případech jsem požádal žáky, aby u tabule vysvětlili náročné cvičení v češtině 

a následně aby vše zopakovali v italštině. Důvodem opakování bylo, abychom napomohli 

většímu porozumění všech žáků ve třídě. 

Je potřeba brát v úvahu také případ žáků, kteří jsou velmi šikovní v matematice, kteří jsou 

pozorní během vyučování, ale kteří se aktivně skoro nikdy neúčastní. Jedná se o 6 žáků ve 

třídě 3.C a 6 ve 4.C. V této skupince jsou žáci s různým konečným ohodnocením (od 1 do 

4), dva z těchto žáků mají jednoho z rodičů Itala, takže v jejich případě bych vyloučil 

jazykový problém, dva mají špatnou známku v italštině i v matematice, 3 z těchto žáků se 

málo zajímají o matematiku a angažují se velmi zřídka, 4 jsou stydliví, mají dobré známky 

ve všech předmětech, ale na veřejnosti raději nemluví, jedna dívka kromě toho, že je stydlivá, 

má také velké mezery v matematice. Nejlepším řešením v těchto případech je klást často 

otázky, žáky motivovat a v některých případech také volat žáka k tabuli a nechat ho vyřešit 

cvičení. Jeden z těchto žáků má ale vztahové problémy se zbytkem třídy, má strach, že ho 

spolužáci budou soudit kvůli jeho chybám, a preferuje být vyzkoušen soukromě. 

Pro lepší porozumění specifikům výuky matematiky v italštině je nutné také nastínit, jak 

probíhá výuka ve třídě. Slova, která používám, musí být jednoduchá, musím pokud možno 
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volit krátké věty, dobře artikulovat a mluvit nahlas. Žáci jsou velmi nesoustředění, často 

neudrží v paměti informace nebo pokyny, které jim dávám, s obtíží si pamatují výklad látky 

z vyučovacích hodin. Používání cizího jazyka pro zapamatování vlastně nepomáhá, protože 

se mozek soustředí na překlad. To, co žákům hodně pomáhá, je používání grafů a možnost 

psát odpověď, namísto toho, aby odpovídali ústně. Velmi přínosné je, když si dělají 

poznámky. Je-li i vysvětlování látky v češtině obtížné k pochopení a zapamatování, ještě 

obtížnější je vysvětlování látky v jiném jazyce. 

Poslední poznámka se týká metody studia a osvojení si látky ze strany žáků. Například 

v kombinatorice a v pravděpodobnosti jsem raději neukazoval vzorce, mnoho žáků ale 

netrpělivě očekávalo souhrnný list s tímto tématem, s typickými příklady a jejich řešeními. 

Nelíbí se mi standardní postupy, ale uvědomuji si, že žákům nestačí dva roky mé výuky 

k tomu, aby změnili metodu studia. V okamžiku, kdy jsme ve 3.C opakovali soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými, si všichni po dvou týdnech pamatovali sčítací 

metodu, nikdo si však nepamatoval substituci, kterou nedělali v češtině. Připadá mi velmi 

důležité to, že nová metoda, která je v jistém slova smyslu více intuitivní a často rychlejší, 

nemá na třídu vliv. Zkušenosti z výuky ukazují, že je pro žáky obtížné opustit něco již 

ověřeného a vysvětleného ve vlastním jazyce pro něco nového, k čemu nejsou nuceni. 

Bohužel mi připadá, že žáci jsou natolik zvyklí pracovat dle instrukcí zadaných „shora“, že 

nejsou schopni používat svobodu volby mezi dvěma možnostmi a nechtějí přemýšlet. Raději 

jsem je nenutil k používání metody substituce, i když se pak v soustavě dvou nelineárních 

rovnic jedná o jedinou použitelnou metodu. 
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Doufám, že tyto stránky, které jsou plodem zkušenosti a také nezkušenosti učitele s pouhými 

5 lety praxe, mohou být užitečné pro toho, kdo by chtěl prohloubit dynamiku ve vývoji 

bilingvního vyučování matematiky, a to především v italštině. Jejich cílem nebylo mít 

vyčerpávající charakter, ale pomoci dospět k realistickému a živému obrazu vyučovacích 

hodin. 

  



94 

 

8 Závěr 

Ze své zkušenosti ve výuce matematiky v italštině v gymnáziu Ústavní a na základě toho, 

co bylo až doposud napsáno, je možné dojít k různým závěrům. 

Jak jsme viděli v druhé kapitole, bilingvní výuka v naší epoše, kde výměny mezi různými 

zeměmi jsou obrovské, je velmi důležitá. Kdo se jako mladý dokáže naučit více cizích 

jazyků, bude moci začít s většími výhodami ve světě práce, bude mít ale také možnost 

obohatit se kulturním dědictvím jiných států. 

Při osvojování si cizího jazyka může být velmi užitečné zavést studium některých 

nejazykových předmětů v J2, jako se to uskutečňuje v bilingvních gymnáziích. Mezi těmito 

předměty má speciální roli matematika, jak jsme viděli ve třetí kapitole. 

V bilingvních třídách se většinou jedná o žáky, kteří mají zájmy humanistické a jazykové, 

takže v zásadě nemívají problémy s italštinou. Ve třetím ročníku, kdy začíná výuka 

matematiky v italštině, je většina žáků připravena k pochopení úvah a vysvětlování v jazyce 

J2, touží po prohloubení italského jazyka a kultury, a nemá velké zájmy o vědecké předměty. 

Někteří z nich ve třetím ročníku zjistí, že matematický program je obecně širší než 

matematický program v českých gymnáziích. Je těžké žákům vysvětlit důvod této volby, 

která, jak jsme viděli, se zdá být vázána na sociálně-ekonomickou situaci Evropy 90. let. 

Přímým následkem je pak ztráta motivace a nadšení pro matematiku, v mnoha případech 

zhoršená nedostatečnými základními znalostmi z předmětu, a většinou averze ke zvolenému 

gymnáziu. Nedostatečné základní znalosti pak způsobují další problémy: My učitelé jsme 

nuceni dodržovat programy, které nejsou vhodné pro úroveň žáků, jako bychom byli nuceni 

budovat vyšší patra domu, ve kterém dolní patra ještě nebyla dokončena. 
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To, že velká část žáků má problémy v matematice, vede k další nevýhodě: Učitel je nucen 

více se soustředit na obsah a nedávat velkou váhu jazykovému prostředku, a to se odráží i 

na čase věnovaném různým tématům. Jedná se o témata, která by byla vhodná k použití 

jazyka J2, jako například logika, teorie množin, slovní úlohy, teorie čísel, planimetrie, a která 

by vyžadovala více času. Další témata, jako jsou rovnice a nerovnice, logaritmy, 

goniometrie, komplexní čísla, nepřináší velké možnosti pro rozvoj jazyka, ale pohltí mnoho 

energie a hodin výuky. Pozitivní rovnováhy mezi jazykem a předmětem docílíme v tématech 

kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, kterým je věnované skoro celé pololetí, a která 

se pro žáky jeví jako zajímavá témata, je zde větší diskuze a výměna názorů. 

Jeden jistě pozitivní aspekt výuky matematiky v italštině v Gymnáziu Ústavní je obohacení 

žáků didaktickou a kulturní italskou tradicí, která ve většině případů vede k uvažování a 

k diskuzi. Již od prvního ze 4 let výuky matematiky v italštině dochází k setkání-střetu mezi 

metodou studia mnemotechnického, postaveného především na hodinách výuky ve třídě, a 

metodou, která je více orientovaná na dokazování, sjednocování různých matematických 

odvětví, na větší osobní práci žáka doma.  

Z dialogu s žáky vyplývá, že zhruba třetina žáků si zpravidla volí vysokou školu, kde jsou 

plánované vstupní testy v matematice. Toto nás vede k závěru, že matematika, a to 

především společná část s českými programy, je pro bilingvní třídy nadále velmi důležitá. 

Vzniká tedy dilema: některá z jazykového hlediska méně zajímavá témata jsou podstatná 

pro mnoho vstupních testů, zatímco další části, které jsou velmi zajímavé z jazykového 

hlediska, nejsou pro přijímací řízení na vysokou školu potřebná. Je obtížné najít ideální 

řešení. Prvním řešením by mohlo být zredukovat část týkající se infinitezimálního počtu a 

studia funkcí, které nejsou povinné v českých gymnáziích, což by umožnilo prohloubit 
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témata jako je logika, teorie množin, teorie čísel. Dalším řešením by mohla být diferenciace 

programů pro žáky více motivované pro matematiku s tím, že by se matematický seminář 

věnoval tématům, která vyžadují větší matematické zdatnosti.  

Řešení, které je dnes prakticky nejschůdnější, vidím ve větší flexibilitě učitele v dodržování 

programů, přizpůsobení se konkrétní situaci třídy a využití příležitostí, kde je možné lépe 

sjednotit použití J2 a osvojování si matematických znalostí. Je to pokus učiněný s více 

konstruktivistickou vyučovací metodou, která nutí k dialogu s žáky a k uvažování. 

Z toho, co jsem napsal, může čtenář pochopit, že nejsem příliš nakloněn výuce matematiky 

v J2. Neexistují jasné indicie, které by ukázaly podstatný přínos této výuky v osvojení si 

italštiny. Žáci se naučí technický jazyk, který, když není používán, brzy zapomenou, a 

bohužel procento žáků, kteří se zajímají o vědecká studia v naší sekci, konstantně klesá. 

Slovním úlohám žáci z hlediska jazyku rozumí, protože jejich jazyková úroveň je již 

pokročilá, a problém vhodně vyjádřit matematickou úvahu není primárně způsoben jazykem, 

protože stejně tak by se vyskytl téměř nezměněn i v češtině. Jsem přesvědčen, že by se žáci 

naučili lépe italštinu, kdyby v italštině věnovali více času humanistickým předmětům jako 

je hudba, umění nebo filosofie.  

A přece nemůžeme ani říci, že tyto roky nemají vliv na život žáka, a to říkám z osobní 

zkušenosti: Nemyslím si, že by tyto roky studia na univerzitě v Praze pro mě byly z hlediska 

jazykového velmi užitečné, raději bych býval věnoval více času četbě a studiu české kultury. 

Tyto roky ale také byly příležitostí, abych lépe pochopil českou mentalitu, kulturu a 

společnost, ale i pragmatický a často strohý přístup Čechů k životu, schopnost čelit 

konkrétním problémům konkrétním způsobem. Ve skutečnosti i předmět jako je matematika 
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zprostředkovává kulturu, takže není možné hodnotit negativně bilingvní vyučování 

matematiky, i když uznáváme, že má spoustu omezení. 

 

Začal jsem tedy s tím, že jsem mluvil o zkušenosti svých žáků, a končím tím, že mluvím 

o své zkušenosti. Doufám, že tyto stránky dokázaly ukázat nejen obtíže, ale i pozitivní 

objevy z výuky v letech 2011-2017 a především ve školním roce 2016/2017. Pokud vím, 

jsou první diplomovou prací v České republice, která je věnovaná výuce matematiky 

v italštině, takže mají omezení průkopnické práce, ale doufám, že mohou být užitečným 

základem pro ty, kteří by chtěli tuto tématiku prohloubit. Čtenář, který se dostal na konec 

této práce, může porozumět důvodům žaček, o kterých jsem mluvil v úvodu, a pochopit také 

dobrodružství, které prožívají každý den ve třídě žáci i učitel, aby obohatili sebe sama a aby 

byli připraveni na životní výzvy. 
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