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Abstrakt:
Práce se zabývá především analýzou práce s NE (jak samostatně stojícího slova,
tak slov obsahujících záporku, tak grafických znaků) v učebnici matematiky
pro primu osmiletých gymnázií (čtyři díly, nakladatelství Prometheus). V první
kapitole je shrnuto zkoumání dostupné literatury zabývající se rozborem učebnic
a záporem v matematice. Dále je zde provedena charakteristika věkové skupiny
žáků, kteří se podle zmíněné učebnice učí, a analýza Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání z pohledu jeho práce se záporem a nároků,
které klade na žáky.

Stěžejní částí práce je rozbor učebnice matematiky zaměřený na frekvenci slova
NE či slov obsahujících záporku. V praktické části je navrženo rozdělení slov
obsahujících záporku do pěti mnou vymezených rolí a provedeno výzkumné šetření,
jehož výsledky ukazují, jak dalece může má práce sloužit učiteli, resp. jak mu
může pomoci toto vymezení rolí. V rámci praktické části je zmíněno i několik
překvapivých matematických chyb, kterých se žáci dopouštěli. Nakonec jsou
uvedena doporučení pro učitele, na co se ohledně práce se záporem v rámci výuky
zaměřit.
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Abstract:
The diploma thesis deals mainly with the analysis of the work with NO/NOT
(both stand-alone word and words containing a negative and containing graphic
characters) in the mathematics books for the first class of the eight-year grammar
school (four mathematics textbooks, Prometheus Publishing House). The first
chapter summarizes the investigation of the available literature which analyses the
textbooks and negative in mathematics. Furthermore, there is a characteristic of
the age group of pupils who are taught according to the textbook and the analysis
of the Framework education program for basic education from the point of view
of its work with the negatives and claims, which are requested from pupils.

The main part is the analysis of a mathematical textbook focused on the frequency
of the word NO/NOT or the words containing the negative. In the practical part,
there is proposed a division of words containing the negative into five roles defined
by me, and investigation which results show how far my work can serve teachers,
respectively how this role definition can help. The practical part also mentions
some surprising mathematical mistakes that pupils have done. Finally, there are
mentioned recommendations for teachers on what to focus when working with
the negative during teaching.

Keywords:
negative, analysis of mathematics book, frequency parsing of words, the role of
the word NO/NOT
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Úvod

Téma mě velmi zaujalo z důvodu, že většina lidí má problém s tím, jak odpo-
vědět na zápornou otázku, např. „Nechceš se napít?“. Spousta lidí automaticky
odpoví „ne“ ve smyslu „nechci“, i když tím vlastně rozporuje dotaz. Osobně
volím odpověď, která vyjadřuje můj souhlas či nesouhlas s danou otázkou, tj.
když nemám zájem, odpovím „ano“. Na zápornou otázku tedy pouhá odpověď
„ano“/„ne“ není srozumitelná (na rozdíl od kladně položené otázky). Vzhledem
k tomu, že pracuji jako učitelka na gymnáziu, dostávám od žáků často i záporné
otázky. Z toho důvodu jsem chtěla zjistit, jak obecně žáci vnímají zápor či slova
obsahující záporku.

Práce má tři základní části - teoretickou část, rozbor učebnice a praktickou
část.

Pro potřeby teoretické části vyhledám písemné prameny, které se zabývají
analýzou učebnic matematiky z hlediska práce se záporem. Uvedu hlavní myšlenky
a závěry různých výzkumů, které se stejným či podobným tématem zabývaly. Do
teoretické části ještě provedu charakteristiku věkové skupiny, na jejímž vzorku
budu později provádět výzkumné šetření. Dále zjistím, jak se záporem pracuje
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a jaké požadavky klade na
žáky.

Ve druhé části práce vyberu učebnici matematiky pro druhý stupeň základní
školy a následně provedu její analýzu týkající se použití záporu. Vyhledám všechny
výskyty samostatně stojícího slova ne a slov obsahujících záporku. U nejfrekven-
tovanějších slov určím počet jejich výskytů a jejich rozložení v rámci učebnice
(zda se slova opakují, příp. zda je opakování nepravidelné, nebo cyklické, tj. zda
vede žáka k neustálému osvěžování si daných slov a pojmů).

V praktické části zvolím a na základě kontextu rozliším různé významy (dále
jen „role“), ve kterých se slova obsahující záporku v učebnici vyskytují. Nakonec
provedu výzkumné šetření, jehož cílem bude zjistit, zda žáci daného ročníku
rozumí vybraným slovům se záporkou, příp. s jakými rolemi se jim lépe pracuje.
Šetření pomůže poukázat na problémy, na které může učitel u žáků narazit.
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Kapitola 1

Teoretická část

1.1 Písemné prameny zabývající se rozborem
učebnic a záporem v matematice

V dostupné literatuře jsem hledala výzkumy či tištěné publikace, které se
zabývají záporem. Např. Cornish a Wason (1970) zjišťují, kolik kladných a zá-
porných vět si člověk vybaví (a zda přesně nebo v jiné formě), pokud mu jsou
v náhodném pořadí předkládany za jiným účelem, než je jejich zapamatování
si. Johnson-Laird a Tridgell (1972) se zabývají následujícím problémem: mám
dvě tvrzení, z nichž první je disjunkce a druhé popírá nebo potvrzuje jednu část
prvního tvrzení. Cílem bylo zjistit, jaký je rozdíl mezi tím, do kterého z tvrzení
umístím negaci. Wason v Johnson-Laird a Tridgell (1972) uvádí: „Negativní věty
jsou obecně náročnější na porozumění a vyhodnocení než věty kladné. Přesto se
v běžném životě negativní věty nezdají být obtížné.“

Zmíněné výzkumy se sice zabývají záporem, ale ve složitější formě. Žádný
výzkum zabývající se konkrétně slovem ne či záporkou se mi najít nepodařilo.

Co se týče rozboru učebnic, Průcha (2002) ve své publikaci sice rozebírá
učebnice z různých hledisek (zjišťuje, čím přispívají kurikulární obsahy k formování
světového názoru dětí, jakou didaktickou vybavenost má učebnice, jak obtížný
je text učebnic či jak učebnici využívají učitelé), ale neuvažuje hledisko práce
učebnice se záporem. Jak ale uvádí Kaslová (2014): „Pochopení vět s ne- u slovesa
hraje významnou roli v pochopení jak čteného, tak mluveného sdělení, ovlivňuje
učení. Izolované „ne“ (ve smyslu neplatí) jako popření pro pochopení nestačí.“

Pro hrubou orientaci, jak se v učebnicích pro první stupeň základní školy
pracuje se záporem, jsem vybrala dva díly jedné učebnice pro 4. ročník základní
školy (Coufalová a kol. (1997a), Coufalová a kol. (1997b)) a učebnici Rosecká
a Růžička (1997) a provedla jsem analýzu práce se záporem na prvních třiceti
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stranách. V prvním díle (Coufalová a kol., 1997a) se ve zmíněném rozsahu vy-
skytovalo dvanáct slov obsahujících záporku celkem na osmi různých stranách,
přičemž čtyři slova nebyla součástí zadaných úloh, ale pouze doprovodného textu.
V druhém dílu (Coufalová a kol., 1997b) se v daném rozsahu vyskytovalo šest
slov obsahujících záporku, každé jiné, ale tři byla součástí doprovodného textu.
V učebnici Rosecká a Růžička (1997) se na prvních třiceti stranách nacházelo
třináct slov se záporkou (z toho deset různých).

Jen na základě hrubé orientace a na základě konzultací s vedoucí diplomové
práce jsem dospěla k závěru, že je obtížné říct, jakou zkušenost žáci se záporem
mají, protože „ne“ se v učebnicích vyskytuje nerovnoměrně a s nízkou frekvencí.
Na základě výše uvedeného se zdá, že v učebnicích určených pro první stupeň
základní školy není systematická práce se záporem.

1.2 Charakteristika dětí ve věku 12 let

Žák ve věku 12 let se nachází v období pubescence, které, jak uvádí Vágnerová
(2000) na str. 209, je časově lokalizované přibližně mezi jedenáctý a patnáctý
rok, s určitou indiviuální variabilitou. Vágnerová (2000) dále uvádí, že v průběhu
tohoto období dochází ke komplexní proměně všech složek osobnosti dospívajícího,
mj. tělesného dospívání a změně způsobu myšlení. Na str. 251 píše: „Pubescenti
začínají uvažovat na úrovni formálních logických operací, to znamená, že dovedou
uvažovat hypoteticky, o pouhých možnostech. Tato změna uvažování se projeví
v celkovém přístupu ke světu i k sobě samému. Pubescent bývá hyperkritický, má
sklon považovat svoje úvahy za výjimečné.“ Slovo „bývá“ z předcházející věty
přitom indikuje, že to nemusí platit pro všechny.

Jak uvádí Vágnerová (2000) na str. 234: „Pubescent považuje za důležitou
součást žákovské role tendenci příliš se nenamáhat, pokud to není nezbytně nutné.“
Tato skutečnost se může projevit při výkonech žáků v didaktickém testu (viz
kapitola 3).

Čáp a Mareš (2001) na str. 233-234 uvádí, že někteří psychologové označovali
pubertu přímo jako druhou fázi vzdoru, neboť pubescenti více či méně odmítají
názory, postoje, příkazy a zákazy rodičů, přestože stejnou pobídku od vrstevníka
nebo i od některého dospělého přijímají. To mj. znamená, že někteří žáci mohou
vnímat zápor afektivně, a takoví žáci mohou zápor zpracovávat hůře než kdyby
se nacházeli v období relativně stabilním.
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Vzhledem k tomu, že žák gymnázia je výběr (je přijat na základě přijímacích
zkoušek), očekává se od něj nadprůměrný výkon ohledně znalostí a schopností
(např. logicky myslet, představovat si, koncentrovat se). Jinými slovy se dá předpo-
kládat, že se jedná o minimálně mírně nadaného jedince v tom smyslu, jak to
uvádí Grossová in Mareš (2013) na str. 533. Tudíž lze předpokládat, že vzorek
použitý pro výzkumné šetření by měl vykazovat schopnost porozumění čtenému
textu a zvládat s jistotou učivo prvního stupně.

1.3 Rámcový vzdělávací program a zápor

V této kapitole se zaměřím na to, jak Rámcový vzdělávací program pro zá-
kladní vzdělávání (RVP ZV) pracuje se záporem a záporkami a jaké v tomto
ohledu klade požadavky na žáky a na vytváření příslušného Školního vzdělávacího
programu (ŠVP).

Abych si udělala představu, zda a jak často RVP ZV pracuje s „ne“, vybrala
jsem z prvních 50 stran textu RVP ZV všechna slova obsahující zápor, včetně
souvisejícího kontextu. Tyto výňatky jsou obsaženy v příloze A. Na základě
přílohy A je vidět, že samotný dokument se záporem pracuje. Téměř na každé
straně zmíněného dokumentu se vyskytuje alespoň jedna věta obsahující slovo se
záporkou. Při vyhledávání v celém dokumentu bylo nalezeno celkem 3 459 výskytů
„ne“, ovšem ve značném množství případů se „ne“ nacházelo uprostřed či na konci
slova, přičemž do zmíněného počtu byly započítány i výskyty slov obsahující „né“
či „ně“, např. povinné vzdělávání, včetně, podnětné, písmenem, atd. V příloze
A jsou z prvních 1 030 výskytů vybrány pouze ty, které obsahují záporku.

Co se týče požadavků RVP ZV na žáky a na vytváření ŠVP, je situace výrazně
horší. V celém dokumentu se slovo „zápor“ vyskytuje výhradně ve významu
„klady a zápory“, slova „záporka“ a „negace“ se nevyskytují vůbec a slovo
„nesouhlas“ se objevuje celkem třikrát. První výskyt je na straně 26 v sekci Cizí
jazyk, 1. stupeň, Mluvení – Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření. Druhý výskyt se nachází na straně 28
v sekci Další cizí jazyk, 2. stupeň, Mluvení – Minimální doporučená úroveň pro
úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (obě dvě možnosti
lze nalézt v příloze A). Poslední výskyt je k nalezení na straně 129 jako součást
charakteristiky průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace se v RVP ZV nachází na stranách
30 až 37. Slova z tohoto rozsahu, která obsahují záporku, spolu s jejich větnými
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kontexty jsou k dispozici v příloze A. Celkem se jedná o 16 slov se záporkou.
Z předchozího odstavce plyne, že slova „zápor“, „záporka“ či „negace“ se v této
vzdělávací oblasti vůbec nevyskytují.
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Kapitola 2

Rozbor vybrané učebnice

V této kapitole ukážu, jak se slovem „ne“ a se slovy obsahujícími záporku
pracuje učebnice od nakladatelství Prometheus. Konkrétně se zaměřím na čtyři
díly učebnice určené pro primu osmiletých gymnázií (Úvodní opakování (Herman
a kol., 2005), Kladná a záporná čísla (Herman a kol., 2004), Dělitelnost (Herman
a kol., 2003a) a Osová a středová souměrnost (Herman a kol., 2003b)), tedy na
učebnici odpovídající 6. ročníku základní školy. Tuto učebnici jsem zvolila, protože
ji využívám ve své vlastní výuce. Díly nejsou číslované. Pořadí dílů jsem zvolila
stejné, jako je avizované v edici této řady, čemuž odpovídá i řazení tématických
okruhů v našem ŠVP. Nejprve čtenáře seznámím s tím, jak rozbor učebnice vznikal,
a pak provedu analýzu získaných dat.

2.1 Postup při rozboru učebnic

2.1.1 Vytvoření frekvenčních tabulek

Práce se odvíjela ve čtyřech fázích, přičemž první dvě fáze by byly jistě snazší,
pokud by existovala elektronická verze dané řady učebnic.

Fáze při vytváření frekvenčních tabulek

1. Identifikace a evidence jevů za účelem provedení analýzy jejich
výskytu
Šlo o proces hledání optimálního způsobu identifikace a evidence dat, aby
bylo možné vypsat všechny věty, které byly důležité pro následný rozbor.
Jednalo se o: a) věty se samostatně stojícím „ne“; b) věty obsahující slova
se záporkou (např. neobsahuje); c) věty obsahující přeškrtnutý grafický znak
(např. ̸=). Pro analýzu textu bylo významné nejen jevy a), b), c) vyhledat,
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ale i evidovat kontext, ve kterém se vyskytují, tudíž evidovat i stránky
učebnic.

Postup a obtíže při identifikaci a evidenci jevů:
Při hledání kýžených vět jsem se nejprve snažila, abych do učebnice nepsala.
Proto jsem si vzala k ruce papír a u každého slova obsahujícího záporku jsem
napsala nalezené slovo, číslo strany, na které se vyskytuje, pořadí odstavce
na straně a pořadí věty v odstavci. Vzhledem k vysoké časové náročnosti
při vypisování i zpětném dohledávání jsem zhruba v půlce prvního dílu
učebnice přešla k novému systému podtrhávání těchto slov v publikaci. Pro
evidenci jsem si na papíře vytvořila tabulku s čísly stran. Počet hledaných
slov, které se na stránce vyskytly, jsem zapisovala pomocí systému kódů. Již
od počátku jsem odlišovala tři základní skupiny: čárkou jsem značila každý
výskyt slova se záporkou (každý pátý výskyt jsem označila přeškrtnutím
čtyř čárek), pokud se na stránce nevyskytovalo žádné slovo, zapsala jsem si
znak ∅, a v případě přeškrtnutého znaku jsem napsala daný znak. Vzhledem
k tomu, že při zpětném dohledávání docházelo k nejasnostem, zda se na
stránce nevyskytovalo žádné slovo nebo se tam vyskytoval znak ∅, začala
jsem místo znaku ∅ využívat šikmého proškrtnutí. Při tomto značení ovšem
docházelo k záměně se svislou čarou pro jeden výskyt na stránce. Nakonec
se osvědčilo pro situaci, kdy se na stránce nevyskytlo žádné hledané slovo,
používat vodorovnou čárku.

2. Zpětné vyhledávání větných kontextů pro slova nalezená v první
fázi a jejich přepis do přílohy B
Tato fáze byla nutná, neboť kontexty měly rozhodující vliv na zařazení slov
do jedné z rolí. Nejprve jsem na základě podkladů z první fáze dohledala
dané věty a ty přepisovala. Jelikož výskytů bylo pro mě překvapivě hodně,
brzy jsem přešla k nové metodě – práci ve dvojici, kdy mi člen rodiny
diktoval označené věty. Rodinu jsem seznámila se svým systémem zapsaných
výskytů, který sloužil jako vodítko, kolik slov máme na které stránce najít.
Metoda diktování jednak ušetřila čas a jednak se zmenšilo množství chyb
a překlepů oproti prvním pokusům s přepisováním.

3. Analýza výskytu nalezených slov
Pro provedení analýzy bylo nutné v rámci každého dílu učebnice najít ke
všem slovům se záporkou stránky, na kterých se vyskytují. Z každého dílu
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jsem vyčlenila úvodní stránky zvlášť, neboť první dvě stránky označené „Na
vysvětlenou . . . “ se ve všech případech téměř shodovaly a přímo v „Úvodu“
se nacházela pouze historie, předpoklady nutné pro pochopení látky v daném
dílu učebnice, motivace pro jeho studium či letmé zopakování předešlé látky.

Pro určení frekvence výskytu slov ve zbylé části každého dílu učebnice jsem
vždy nejprve nalezla slovo, na které jsem v daném dílu ještě nenarazila,
zapsala si ho, dohledala všechny jeho další výskyty v tomto dílu a zapsala
si čísla příslušných stránek.

Obtíže při určování frekvence výskytu slov:
Diplomovou práci píšu v programu pdfLaTeX, výstupní soubor je tedy ve
formátu .pdf. Nejprve jsem zkoušela hledání dalších výskytů přehledně ve
výstupním souboru, ale funkce vyhledávání za využití programů Adobe
Acrobat Reader, Adobe Acrobat ani Nitro Pro mi neumožnilo hledat slova
s diakritikou. Z toho důvodu jsem přešla na vyhledávání přímo ve zdrojovém
kódu. Pro každý díl učebnice jsem určila čísla řádek ve zdrojovém kódu, na
kterých začínají a končí tabulky, které se k němu vztahují, a dál jsem využí-
vala funkci vyhledávání. U každého výskytu jsem si pak vždy zkontrolovala,
zda je slovo napsané na řádce, která se vyskytuje v rozsahu daného dílu.
Zároveň to fungovalo i jako kontrola – pokud se nejednalo o první výskyt
v tomto rozsahu, bylo dané slovo zapsáno již dříve (pouze jsem ho přehlédla).

4. Roztřídění nalezených slov podle slovních druhů a přepis tabulek
s výskytem do počítače
Toto třídění bylo provedeno z důvodu, že každý slovní druh je vázán na jiný
způsob tvorby představ (Kaslová, 2018). Pro třídění jsem využila tabulek,
které jsem měla zpracované z předchozí fáze. Před každé slovo jsem zapsala
číslo, které označovalo jeho slovní druh (značení jako se používá již na
základní škole: 1 . . . podstatné jméno, 2 . . . přídavné jméno, 5 . . . sloveso a
6 . . . příslovce) a pro lepší orientaci jsem následně každý slovní druh obarvila.
Hotové tabulky jsem spolu s tabulkami z přílohy vytiskla a znovu jsem
prošla všechna slova se záporkou vyskytující se v příloze.

Díky tabelaci bylo možné odhalit chyby typu špatně opsané číslo stránky,
zapomenutý výskyt slova, úplně chybějící slovo či duplicitní výskyt jednoho
slova v rámci jednoho dílu učebnice.

Pro každý díl učebnice jsem ve výsledku získala šest tabulek (úvod, pod-
statná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce a samostatně stojící NE
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– viz kapitoly 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5), přičemž slova jsem do nich zařadila bez
ohledu na pád, číslo, osobu, čas, rod apod.

2.2 Úvodní opakování

S rozborem začnu dílem Úvodní opakování (Herman a kol., 2005).
V tomto dílu je látka rozčleněna do patnácti kapitol a deseti opakovacích

cvičení. Vše je zakončené kapitolou Souhrnná cvičení a Výsledky. Jednotlivé
kapitoly mají názvy Číslo a číslice, Množiny, Přirozená čísla, Desetinná čísla,
Číselné výrazy, Rovnice, Slovní úlohy, Bod, přímka, polopřímka, úsečka, Úhel,
Dvojice přímek, Dvojice úhlů, Kružnice, kruh, Trojúhelník, čtyřúhelník, Přímky a
roviny v prostoru a Tělesa.

Následuje tabulka pro výskyt slov z úvodních čtyř stran tohoto dílu. Poté jsou
uvedeny tabulky pro jednotlivé slovní druhy, samostatné ne a znaky vyskytující
se v hlavní části tohoto dílu.

Tabulka 2.1: Výskyt slov se záporkou v úvodu dílu Úvodní opakování (Herman
a kol., 2005).

ÚVOD

slovo strana slovní druh

nejen 6 příslovce

nebýt (není) 6, 9 (2x) sloveso

nedokážou 7 sloveso

nerovnice 7 podstatné jméno

nedochovaly se 8 (2x) sloveso

neurčitým 8 přídavné jméno

neustále 8 příslovce

nehrají 9 sloveso
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Tabulka 2.2: Výskyt podstatných jmen se záporkou v dílu Úvodní opakování
(Herman a kol., 2005).

PODSTATNÁ JMÉNA

slovo strana

nerovnost 31 (2x), 47, 110 (2x), 111 (2x), 135

neznámá 54 (4x), 56, 58

Tabulka 2.3: Výskyt přídavných jmen se záporkou v dílu Úvodní opakování
(Herman a kol., 2005).

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

slovo strana

nevhodné 11

nepřehledné/-á 13, 55

nezmenšená 16

nekonečné/-á 24, 30, 31, 139

neúplný 38, 39, 47

necelé/-á, necelou 41 (3x), 42

neznámé/-ho, nezná-
mých 45, 54, 61(4x), 85

nesprávný 51

neležící 70

nekonvexní/-mi, ne-
konvexního, nekonvex-
ních

84 (3x), 85 (4x), 87, 90, 98, 114, 141 (2x)

nepřestupných 135

Tabulka 2.4: Výskyt sloves se záporkou v dílu Úvodní opakování (Herman
a kol., 2005).

SLOVESA

slovo strana

nerozlišovat 11, 107, 124

Pokračování na další straně
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Tabulka 2.4 – Pokračování z předchozí strany

slovo strana

nebýt (nebudete-li,
nebude/-me, nejsou,
není)

12, 15, 16, 17, 22, 23 (4x), 24, 27, 28, 39 (2x), 54, 69, 71,
75 (3x), 82, 95 (2x), 98, 101, 102, 114 (2x), 119, 121, 132

neopakovat se 14, 19

nemoci (nemůže/-me) 15, 54, 71, 88, 129

nestát 16

nepatřit 21, 22, 23 (2x), 27, 73

nezáležet 22, 66, 71

nedělat si 23

nemít (nemá, nemají,
neměly)

24, 28, 56, 64, 79, 94, 108, 113 (2x), 119, 120, 121, 140
(2x)

neobsahovat 25, 27, 107

neuvažovat 25, 140, 141

nestačit 28, 41

nemuset 38, 56, 64, 68, 81, 123

nezměnit se, nezměnit 40, 45, 134, 135

neřešit 49

nepoužít 51, 55

nerovnat se 54

nenalézt 55

nevyjít 56

neexistovat 58

nedat se 63

neležet 65 (3x), 70 (2x), 71, 95 (2x), 106, 107, 108 (5x), 115, 119,
121, 126

neprocházet 70

nepoznat 72

nepřipisovat 72

nepsat 72

nepodařit se 73

Pokračování na další straně
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Tabulka 2.4 – Pokračování z předchozí strany

slovo strana

nezměřit (nezměřen) 79

nevědět 102

nesmět 110, 130, 147

neoznačovat 113

neumět 119

nezapomenout 135

neprodělat 138

Tabulka 2.5: Výskyt příslovcí se záporkou v dílu Úvodní opakování (Herman
a kol., 2005).

PŘÍSLOVCE

slovo strana

nejen, nejenom 10, 11, 33, 34, 38 (2x), 63, 113, 139

nelze 24, 110

nekonečně 56, 64, 66, 67, 118

Tabulka 2.6: Výskyt samostatného ne v dílu Úvodní opakování (Herman
a kol., 2005).

SAMOSTATNÉ NE

strana počet výskytů

21 1x

68 1x

110 1x
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Tabulka 2.7: Výskyt znaků v dílu Úvodní opakování (Herman a kol., 2005).

ZNAKY

znak význam strana

/∈ není prvkem, nepatří, neleží 23 (4x), 29, 65 (2x), 67 (2x), 69, 70
(8x), 96, 103, 106 (3x), 107 (2x), 132

∅ prázdná množina 25, 28, 29, 94, 119, 120

̸= není rovno, různé od 54 (2x), 69 (2x), 70

∦∦∦ různoběžné přímky 94 (2x)

Na úvodních čtyřech stranách tohoto dílu se nachází osm různých slov ob-
sahujících záporku, z toho čtyři jsou slovesa. Přitom pouze dvě slova („nebýt“
a „nejen“) se vyskytují i v dalším textu tohoto dílu učebnice.

V hlavní části tohoto dílu učebnice se vyskytují dvě různá podstatná jména,
jedenáct různých přídavných jmen, třicet čtyři různých sloves a tři různá příslovce
obsahující záporku. Dále lze nalézt třikrát samostatné ne a čtyři různé grafické
znaky.

Podstatné jméno „nerovnost“ se vyskytuje celkem osmkrát dohromady na
pěti různých stranách průběžně v celém dílu učebnice. Oproti tomu podstatné
jméno „neznámá“ se vyskytuje šestkrát, ovšem pouze nárazově na třech různých
stranách, které jsou blízko u sebe (str. 54-58). Nejfrekventovanější přídavné jméno
„nekonvexní“ má svých třináct výskytů rozprostřeno rovnoměrně na sedmi růz-
ných stranách, ale až v druhé polovině tohoto dílu učebnice. Druhé přídavné
jméno co do počtu výskytů je se svými sedmi výskyty na čtyřech různých stra-
nách slovo „neznámý“. Nejfrekventovanější sloveso „nebýt“ je se svými třiceti
jedna výskyty zároveň nejfrekventovanějším slovem celého dílu a rovnoměrně ho
prostupuje. Druhým nejfrekventovanějším slovesem je „neležet“, které má svých
devatenáct výskytů rozprostřeno až zhruba v druhé polovině tohoto dílu. Příslovce
„nejen“, resp. „nejenom“ (dohromady devět výskytů na osmi různých stranách),
je rozloženo rovnoměrně v průběhu celé učebnice a příslovce „nekonečně“ má
čtyři ze svých pěti výskytů zhruba uprostřed dílu. Samostatně stojící ne má
své tři výskyty rovnoměrně rozprostřeny po dílu. Znak /∈ (dvacet šest výskytů)
prostupuje celým dílem a znak ∅ se v dílu vyskytuje šestkrát, přičemž tři výskyty
se nachází ze začátku dílu (str. 25-29) a zbylé tři zhruba ve třech čtvrtinách dílu
(str. 94-120).
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2.3 Kladná a záporná čísla

Jako další rozeberu díl Kladná a záporná čísla (Herman a kol., 2004).
Látka je zde rozčleněna do dvanácti kapitol a deseti opakovacích cvičení. Vše

je zakončené kapitolou Souhrnná cvičení a Výsledky. Jednotlivé kapitoly mají
názvy Desetinná čísla, Sčítání a odčítání desetinných čísel, Násobení desetinných
čísel, Dělení desetinných čísel, Převádění jednotek, Celá čísla, Sčítání a odčítání
celých čísel, Násobení a dělení celých čísel, Záporná desetinná čísla, Číselné výrazy,
Číselná osa a soustava souřadnic a Úlohy z matematické olympiády.

Následuje tabulka pro výskyt slov z úvodních třech stran tohoto dílu. Poté
jsou uvedeny tabulky pro jednotlivé slovní druhy a samostatné ne vyskytující se
v hlavní části tohoto dílu.

Tabulka 2.8: Výskyt slov se záporkou v úvodu dílu Kladná a záporná čísla
(Herman a kol., 2004).

ÚVOD

slovo strana slovní druh

nezakrýváme 4 sloveso

nejedná se 4 sloveso

nenajde 6 sloveso

nepočítali 6 (2x) sloveso

nelehký 6 přídavné jméno

Tabulka 2.9: Výskyt podstatných jmen se záporkou v dílu Kladná a záporná
čísla (Herman a kol., 2004).

PODSTATNÁ JMÉNA

slovo strana

nerovnost/-mi, nerov-
nosti, nerovnostem

14 (2x), 60, 61 (4x), 62, 64, 87 (6x), 93, 103, 128, 130,
131 (2x)

nepřesnost 109
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Tabulka 2.10: Výskyt přídavných jmen se záporkou v dílu Kladná a záporná
čísla (Herman a kol., 2004).

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

slovo strana

neznámá, neznámým 7, 76, 115 (2x)

necelá/-é, necelých 7 (5x), 11, 120

nenulových 11, 82, 97

neobsazená 21

nepraktické 22

neúplný 40

neobvyklá 55

nekonečná/-ou 58, 92

neukončené 90

neřešené 113

Tabulka 2.11: Výskyt sloves se záporkou v dílu Kladná a záporná čísla
(Herman a kol., 2004).

SLOVESA

slovo strana

nebýt (není, nejsou,
nebude/-me) 7, 11, 21, 33, 34, 39, 56, 57, 64, 68, 85, 98

nestačit 7, 43, 108

nezapisovat se 8

nezměnit se, nezměnit 10, 31, 33, 35

nečíst 11

nemoci 12, 13, 43, 98

nechybět 13

nevejít se 16

nezapomenout 19

nemít 19, 82 (2x)

Pokračování na další straně
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Tabulka 2.11 – Pokračování z předchozí strany

slovo strana

nezáležet 29, 68 (2x), 72

neskončit 34

nepřepisovat 40

neuvést 45

nepatřit 45

neužívat se 46

neřadit 56

neumět 64, 108

nedít se 65

neodčítat 66

neznat 66

nemuset 72, 120

nesmět 77

neexistovat 82

nesetkat se 90

nevyčerpat, nevyčer-
pávat 92, 97

nenatrhat 101

nevynechávat 101

nepřipisovat 105

Tabulka 2.12: Výskyt příslovcí se záporkou v dílu Kladná a záporná čísla
(Herman a kol., 2004).

PŘÍSLOVCE

slovo strana

nelze 34

nejen 44, 71, 113
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Tabulka 2.13: Výskyt samostatného ne v dílu Kladná a záporná čísla (Herman
a kol., 2004).

SAMOSTATNÉ NE

V celé učebnici se nevyskytuje.

Na úvodních třech stranách tohoto dílu se nachází pět různých slov obsahujících
záporku, z nichž se žádné nevyskytuje v dalším textu tohoto dílu učebnice.

V hlavní části tohoto dílu učebnice se vyskytují dvě různá podstatná jména,
deset různých přídavných jmen, dvacet devět různých sloves a dvě různá příslovce
obsahující záporku. Samostatně stojící ne ani grafické znaky se v tomto dílu
nevyskytují.

Podstatné jméno „nerovnost“ má svých 21 výskytů rozprostřeno průběžně
na jednácti stranách tohoto dílu. Oproti tomu podstatné jméno „nepřesnost“
se vyskytuje pouze jednou v druhé polovině dílu. Přídavné jméno „necelý“ se
vyskytuje sedmkrát na třech různých stranách (dvou stranách na začátku dílu
a jedné k jeho konci). Druhé nejfrekventovanější přídavné jméno – „neznámý“
– se vyskytuje čtyřikrát na třech různých stranách (jedné na začátku a dvou
v druhé polovině dílu). V tomto dílu je opět nejfrekventovanějším slovem sloveso
„nebýt“, které se vyskytuje v tomto dílu celkem dvanáctkrát, poslední výskyt je na
str. 98 ze 134 uvažovaných. Na druhém místě nejfrekventovanějších sloves tohoto
dílu se nachází tři slova, z nichž každé se vyskytuje čtyřikrát: „nezměnit (se)“
(vždy na začátku dílu), „nemoci“ (třikrát v první polovině dílu, jednou ve druhé)
a „nezáležet“(celkem na třech stranách, z nichž jedna se vyskytuje ze začátku
dílu, zbylé dvě zhruba uprostřed). Z příslovcí se slovo „nejen“ vyskytuje třikrát
průběžně v celém dílu učebnice, slovo „nelze“ pouze jednou v první polovině dílu.

2.4 Dělitelnost

Dále rozeberu díl Dělitelnost Herman a kol. (2003a).
V tomto dílu je látka rozčleněna do čtrnácti kapitol a osmi opakovacích cvičení.

Vše je zakončené kapitolou Souhrnná cvičení a Výsledky. Jednotlivé kapitoly mají
názvy Násobek, Dělitel, Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu, Znaky dělitelnosti
deseti, pěti a dvěma, Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi, Znaky dělitelnosti devíti a
třemi, Prvočísla a čísla složená, Rozklad složených čísel, Společný dělitel, Čísla
soudělná a nesoudělná, Společný násobek, Znaky dělitelnosti dalšími čísly, Slovní
úlohy a Úlohy z matematické olympiády.
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Následuje tabulka pro výskyt slov z úvodních třech stran tohoto dílu. Poté
jsou uvedeny tabulky pro jednotlivé slovní druhy a samostatné ne vyskytující se
v hlavní části tohoto dílu.

Tabulka 2.14: Výskyt slov se záporkou v úvodu dílu Dělitelnost (Herman
a kol., 2003a).

ÚVOD

slovo strana slovní druh

nezakrýváme 6 sloveso

nejedná se 7 sloveso

nejen 8 příslovce

neustále 8 příslovce

neztratila 8 sloveso

nepatří 8 sloveso

Tabulka 2.15: Výskyt podstatných jmen se záporkou v dílu Dělitelnost (Her-
man a kol., 2003a).

PODSTATNÁ JMÉNA

V celé učebnici se nevyskytují.

Tabulka 2.16: Výskyt přídavných jmen se záporkou v dílu Dělitelnost (Herman
a kol., 2003a).

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

slovo strana

neplatná 21

nevypálené 37 (2x)

nemožné 43

nesoudělná/-ých 49 (3x), 50 (8x), 52, 53, 57 (6x), 61 (2x), 82 (5x), 83 (3x)

nedokázaná 81

necelé 88
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Tabulka 2.17: Výskyt sloves se záporkou v dílu Dělitelnost (Herman a kol.,
2003a).

SLOVESA

slovo strana

nebýt (není, není-li,
nejsou, nebyl/-o, ne-
byly, nebyla, nebývá,
nebudete)

9, 10 (5x), 11, 13 (3x), 15 (6x), 17, 20 (2x), 21 (4x), 22
(6x), 23 (4x), 24 (7x), 25 (5x), 26 (2x), 27, 28 (5x), 29
(5x), 30 (4x), 31 (2x), 32 (5x), 34, 36 (2x), 37, 39 (2x),
41 (5x), 45, 50, 51, 52 (3x), 59 (6x), 60 (3x), 62 (2x), 64,
65, 68, 75, 76 (7x), 87, 88

nedělit 13, 16

nemít (nemá, nemám,
neměl) 24, 25, 42, 48, 64, 87

nemuset 30, 32, 41, 49, 55

neexistovat 37, 62, 90

nezměnit se 37, 71

nezáviset 40

nebrat (neberte) 40, 68

nepodařit se 46, 53, 81

nezbýt 55, 64

nestačit 60

nehádat 66

nevyhovovat 66

nemoci 66, 70

nechtít 68 (2x)

nechybět 69

nevyjadřovat 70

nepamatovat si 70

nevyskytovat se 71

nepatřit 71

nerozlišovat 75

nejít (nejde) 77

Pokračování na další straně
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Tabulka 2.17 – Pokračování z předchozí strany

slovo strana

nezabalit (nezaba-
leno) 79

nepřihlížet 83

nezapřáhnout (neza-
přažen) 85

nevyužít (nevyužito) 87

nesmět (nesmí-li) 88

Tabulka 2.18: Výskyt příslovcí se záporkou v dílu Dělitelnost (Herman a kol.,
2003a).

PŘÍSLOVCE

slovo strana

nelze 36, 42, 64

nekonečně 37, 38, 51

Tabulka 2.19: Výskyt samostatného ne v dílu Dělitelnost (Herman a kol.,
2003a).

SAMOSTATNÉ NE

strana počet výskytů

34 2x

Na úvodních třech stranách tohoto dílu se nachází šest různých slov obsahují-
cích záporku, přičemž poze sloveso „nepatřit“ se vyskytuje i dále.

V hlavní části tohoto dílu učebnice se vyskytuje šest různých přídavných jmen,
dvacet sedm různých sloves a dvě různá příslovce obsahující záporku. Samostatně
stojící ne se vyskytuje dvakrát, v obou případech na straně 34 (první polovina
dílu). Podstatná jména ani grafické znaky se v tomto dílu nevyskytují.

Přídavné jméno „nesoudělný“má svých 29 výskytů rozprostřeno na osmi stra-
nách v druhé polovině dílu a slovo „nevypálený“ má oba dva své výskyty na straně
38, tj. v první polovině dílu. Sloveso „nebýt“ je opět nejfrekventovatnějším slovem
celého dílu, jeho 110 vyskytů prostupuje celým dílem. Druhé nejfrekventovanější
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sloveso „nemít“ se v dílu vyskytuje pouze šestkrát, taktéž průběžně v celém dílu.
Příslovce „nekonečně“ i „nelze“ se v dílu vyskytují shodně třikrát (obě slova
kolem poloviny dílu).

2.5 Osová a středová souměrnost

Nakonec rozeberu, jak to vypadá se slovy obsahujícími záporku v dílu Osová
a středová souměrnost (Herman a kol., 2003b).

Látka se zde dělí do deseti kapitol a tří opakovacích cvičení. Vše je zakončené
kapitolou Souhrnná cvičení a Výsledky. Jednotlivé kapitoly mají názvy Shodnost
v rovině, Shodnost některých útvarů, Osově souměrné útvary, Osová souměrnost,
Obrazy útvarů v osové souměrnosti, Středově souměrné útvary, Středová souměr-
nost, Obrazy útvarů ve středové souměrnosti, Shrnutí poznatků o souměrnostech
a Úlohy z matematické olympiády.

Následuje tabulka pro výskyt slov z úvodních třech stran tohoto dílu. Poté jsou
uvedeny tabulky pro jednotlivé slovní druhy, samostatné ne a znaky vyskytující
se v hlavní části tohoto dílu.

Tabulka 2.20: Výskyt slov se záporkou v úvodu dílu Osová a středová sou-
měrnost (Herman a kol., 2003b).

ÚVOD

slovo strana slovní druh

nezakrýváme 6 sloveso

nepříliš 6 příslovce

neobyčejně 6 příslovce

nejít (nejde) 7 sloveso

nejsou, není 8 (2x) sloveso

Tabulka 2.21: Výskyt podstatných jmen se záporkou v dílu Osová a středová
souměrnost (Herman a kol., 2003b).

PODSTATNÁ JMÉNA

slovo strana

nesouměrnost 25

Pokračování na další straně
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Tabulka 2.21 – Pokračování z předchozí strany

slovo strana

nesoulad 25

nerovnosti 55

Tabulka 2.22: Výskyt přídavných jmen se záporkou v dílu Osová a středová
souměrnost (Herman a kol., 2003b).

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

slovo strana

nepřímou 14

nezakryté 24

neznámý/-mi,
neznámé/-ho, ne-
známou

35 (2x), 37, 39, 56 (3x), 62, 69

neotočenou 43

neřešených 54

nekonečné/-ho 71 (2x), 72 (2x)

Tabulka 2.23: Výskyt sloves se záporkou v dílu Osová a středová souměrnost
(Herman a kol., 2003b).

SLOVESA

slovo strana

nedosáhnout 11

nepoznat 13

nemuset 13, 16, 34, 36, 54

nebýt (není, nejsou) 15, 20, 32, 40, 41, 42, 47, 54, 56, 57, 66, 68, 70 (2x)

neměnit se 15, 36, 44

neudělat 22

nemít (neměla/-y,
nemá, nemají) 26, 29, 39, 44, 61, 62 (2x), 66

neležet 28, 29, 30, 50, 66 (2x), 68

Pokračování na další straně
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Tabulka 2.23 – Pokračování z předchozí strany

slovo strana

nerozlišovat 29, 44

nemoci 34, 71

nepodařit se 42

neprocházet 63

nesmět 66

Tabulka 2.24: Výskyt příslovcí se záporkou v dílu Osová a středová souměrnost
(Herman a kol., 2003b).

PŘÍSLOVCE

slovo strana

nepřímo 11, 12(2x), 14, 21, 23, 30, 58

nekonečně 26(2x), 41, 42 (2x)

Tabulka 2.25: Výskyt samostatného ne v dílu Osová a středová souměrnost
(Herman a kol., 2003b).

SAMOSTATNÉ NE

strana počet výskytů

15 1x

Tabulka 2.26: Výskyt znaků v dílu Osová a středová souměrnost (Herman
a kol., 2003b).

ZNAKY

znak význam strana

̸= různé od 20, 67

/∈ neleží 66

Na úvodních třech stranách tohoto dílu se nachází pět různých slov obsahujících
záporku, z nichž pouze slovo „nebýt“ se vyskytuje i v dalším textu tohoto dílu
učebnice.
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V hlavní části tohoto dílu učebnice se vyskytují tři různá podstatná jména, šest
různých přídavných jmen, třináct různých sloves a dvě různá příslovce obsahující
záporku. Samostatně stojící ne se vyskytuje pouze jednou (str. 15) a grafické
znaky je možné nalézt dva.

Všechna tři podstatná jména, která se v tomto dílu se vyskytují, se zde nachází
pouze jednou: „nerovnost“ na str. 55 (druhá polovina dílu) a „nesouměrnost“
i „nesoulad“ na str. 25, tj. v první polovině dílu. Přídavné jméno „neznámý“
se vyskytuje devětkrát průběžně na šesti různých stranách. Přídavné jméno
„nekonečný“ má 4 výskyty na dvou po sobě jdoucích stranách (ke konci dílu
na str. 71-72). Sloveso „nebýt“ je opět nejfrekventovanějším slovem celého dílu,
ale oproti předchozím dílů má jen 14 vyskytů průběžně na třinácti různých
stranách. Sloveso „nemít“ prostupuje dílem se svými 8 výskyty na sedmi různých
stranách. Příslovce „nepřímo“ se v dílu vyskytuje osmkrát průběžně na sedmi
různých stranách. Slovo „nekonečně“ se vyskytuje celkem pětkrát na třech různých
stranách, přičemž jedna se nachází v první polovině dílu a zbylé dvě ve druhé.
Grafický znak ̸= se v dílu vyskytuje dvakrát (v první polovině a ke konci) a /∈ se
vyskytuje pouze jednou ke konci dílu.

2.6 Shrnutí

V následujícím grafu uvádím srovnání celkového výskytu slov obsahujících
záporku v jednotlivých dílech učebnice. V celé této podkapitole značím díl Úvodní
opakování (Herman a kol., 2005) jako Díl 1, Kladná a záporná čísla (Herman
a kol., 2004) jako Díl 2, Dělitelnost (Herman a kol., 2003a) jako Díl 3 a díl Osová
a středová souměrnost (Herman a kol., 2003b) jako Díl 4.

Z grafu je vidět, že v celé učebnici markantně převažují slovesa nad ostatními
kategoriemi. Nejvýrazněji to platí v Dílu 3, kde se navíc vůbec nevyskytují
podstatná jména ani grafické znaky.

V celé učebnici se vyskytovalo 5 různých podstatných jmen, 25 různých pří-
davných jmen, 68 různých sloves a 4 různá příslovce, tj. dohromady 102 různých
slov obsahujících záporku. Z těchto slov se 73 vyskytuje pouze jedinkrát v celé
učebnici. Další slova (jako např. „nesoudělný“) se sice vyskytují opakovaně, ale
jsou vázána na téma, které se vyskytuje pouze v daném dílu učebnice. Některá
slova se vyskytují ve více dílech (např. slova „neležet“, „neprocházet“ a „nepoznat“
se vyskytují v prvním a ve čtvrtém dílu učebnice, tedy učebnice se k nim po
více než půl roce opět vrací). Běžně užívaná slova „nebýt“, „nemoci“, „nemít“,
„nemuset“ a „nesmět“ se jako jediná vyskytují v každém dílu učebnice.
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Obrázek 2.1: Srovnání výskytu slov obsahujících záporku v jednotlivých dílech
učebnice.

Nejfrekventovanější slovo z celé učebnice je slovo „nebýt“ (167 výskytů), které
se opakuje cyklicky s maximálním rozestupem sedmnácti stran mezi jednotlivými
výskyty (výjimku tvoří pouze konec Dílu 2, viz podkapitola 2.3).

Hlavní část každého dílu učebnice (od první kapitoly po souhrnná cvičení
včetně) jsem rozdělila na dvacetistránkové úseky (s výjimkou posledního úseku
v každém dílu) a pro každý úsek jsem určila celkový výskyt všech slov obsahujících
záporku, které se v něm vyskytují. Výsledek je přehledně zobrazen v následujících
grafech.
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Obrázek 2.2: Výskyt slov se záporkou v Dílu 1.
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Obrázek 2.3: Výskyt slov se záporkou v Dílu 2.

33



6–25 26–45 46–65 66–85 86–91
0

20

40

60

Strany

Po
če

t
vý

sk
yt

ů

Obrázek 2.4: Výskyt slov se záporkou v Dílu 3.
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Obrázek 2.5: Výskyt slov se záporkou v Dílu 4.
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Kapitola 3

Praktická část

3.1 Předmět výzkumného šetření

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda žáci v prvním ročníku osmiletého gymnázia
rozumí slovům obsahujícím záporku, jak umí pracovat se záporem a v jakém
kontextu jim to jde lépe. Toto zkoumání má smysl u slov, se kterými se žáci
v průběhu školního roku setkávali, mají s nimi zkušenosti. Proto pracuji se slovní
zásobou získanou analýzou učebnice užívané v daném roce školní docházky (viz
kapitola 2).

3.2 Podklady pro výzkumné šetření

Vzhledem k předmětu výzkumu bylo potřebné slova z učebnice pro primu,
podle které se žáci učili, rozdělit podle významu, v jakém se v daném kontextu
vyskutují (nadále tyto významy označuji jako „role“). Pro rozsah evidovaných
jevů jsem přistoupila k redukci a vyloučila jsem z analýzy grafické znaky (str. 13
c)) a samostatně stojící „ne“ (str. 13 a)), které se v celé učebnici vyskytlo pouze
šestkrát. Vybrání vhodných rolí a rozdělení všech slov se záporkou (dohledaných
a roztříděných v kapitole 2) do těchto rolí proběhlo ve třech fázích. Vzhledem
k tomu, že na úvodních stránkách se vyskytovala slova, která se netýkala látky
daného dílu učebnice, a na ostatních stránkách se v dílu již často neobjevila, slova
z těchto stránek jsem pro rozdělení do rolí neuvažovala.

Fáze při třídění slov do rolí

1. Zvolení a pojmenování rolí
V první fázi jsem jednotlivá slova obsahující záporku z prvního dílu učebnice
intuitivně roztřídila do rolí, které mi přišly pro potřeby mé práce vhodné
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a do kterých podle mě mohly spadat. Při třídění jsem vycházela z vět
v příloze B, abych zohlednila i kontext, ve kterém je slovo použito a který
zpřesňuje význam slova, tedy pomáhá specifikovat jeho roli. Tak vzniklo pět
rolí, se kterými jsem pracovala i nadále: 1) matematický termín, 2) pokyn,
3) fyzický stav, 4) hodnocení a 5) nezařazeno.

2. Vymezování rolí a potíže, které se vymezování týkaly
Poté proběhlo definování jednotlivých rolí (viz níže) a přetřídění slov z první-
ho dílu učebnice. V průběhu přetřídění jsem došla k závěru, že fyzický stav
a hodnocení jsou si velmi blízké role a v některých případech se dá slovo
v daném kontextu zařadit do obou rolí (např. „nedokážou“ je hodnocení
schopností i neměnná skutečnost). Z toho důvodu a pro jednodušší určení,
kam slovo zařadit, bylo vytvořeno prioritní pořadí. Tj. třídění probíhalo
postupnou redukcí, a to v pořadí matematický termín, pokyn, fyzický stav,
hodnocení, nezařazeno.

Zde nastal nový problém – i slova, která měla pocitově spadat do hodnocení
byla rázem ve fyzickém stavu. Proto pro finální třídění slov ze všech čtyř
dílů učebnice byl použit systém prioritního řazení s výjimkou přídavných
jmen, která byla řazena automaticky do hodnocení, pokud se nejednalo
o matematický termín.

3. Třídění slov do rolí
Pro samotné třídění byl použit systém z předchozí fáze. Pro každý díl
učebnice tak vznikla tabulka obsahující všechna slova se záporkou z tohoto
dílu.

Charakteristika rolí

1) „Matematický termín“
Do této role jsou zařazena slova, která jsem nalezla v matematických slovní-
cích (Polák 1991 nebo Česká terminologická komise pro matematiku Jednoty
čs. matematiků a fyziků a vědeckého kolegia matematiky při ČSAV 1988)
či výjimečně termín, který se z mého pohledu využívá v matematickém
kontextu často a z toho důvodu by měl do této kategorie spadat (např.
„necelá (část čísla)“, který jsem pro mě překvapivě ve zmíněné literatuře
neobjevila).
Např. Rozhodněte, zda následující množiny jsou konečné, nebo nekonečné.
Čárce, která v zápise desetinného čísla odděluje celou a necelou část,
říkáme desetinná čárka.
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2) „Pokyn“
V této roli se vyskytují slovesa v rozkazujícím způsobu či zákazy (tj. zákazy
a příkazy).
Např. Nulové a plné úhly neuvažujte. Číslice se v sestavovaném čísle
nesmějí opakovat.

3) „Fyzický stav“
Do této role spadají slova, která v kontextu celé věty vyjadřují současný stav,
který žák pojí zpravidla s grafickým záznamem, příp. neměnnou skutečnost
či úmluvu.
Např. Zvolte tři body C, D, E, které neleží v přímce. „Kousek“ úhlu však
zůstal nezměřen.

4) „Hodnocení“
Tato role je chápána v širším slova smyslu. Je určena pro slova, která posuzují
kvalitu, efektivitu či stav. Do této role řadím primárně přídavná jména,
která nejsou matematickým pojmem, protože se vždy k něčemu vztahují,
něco posuzují.
Např. Pro složitější výpočty je slovní vyjádření čísel naprosto nevhodné.

5) „Nezařazeno“
V této roli se nacházejí slova, která nebylo možné zařadit do žádné z rolí či
je bylo možné zařadit do více rolí, aniž by jedna výrazně převažovala.
Např. V matematice se však učíme nejen počítat, ale také přesně se
vyjadřovat.

V následujících tabulkách je finální rozdělení slov do rolí pro každý díl učebnice
zvlášť.

Tabulka 3.1: Dělení slov do rolí – díl Úvodní opakování (Herman a kol., 2005).

matematický
pojem pokyn fyzický stav hodnocení nezařazeno

nerovnost nedělat si nelze nevhodný nejen, neje-
nom

neznámá neuvažovat nerozlišovat nepřehledný

nekonečné nesmět nebýt nezmenšený

neúplný neopakovat se neznámý

necelý nemoci nesprávný

Pokračování na další straně
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Tabulka 3.1 – Pokračování z předchozí strany

matematický
pojem pokyn fyzický stav hodnocení nezařazeno

nekonvexní nestát nepřestupný

nerovnat se nepatřit nemuset

nekonečně nezáležet neležící

nemít

neobsahovat

nestačit

nezměnit se

neřešit

nepoužít

nenalézt

nevyjít

neexistovat

nedat se

neležet

neprocházet

nepoznat

nepřipisovat

nepsat

nepodařit se

nezměřit

nevědět

neoznačovat

neumět

nezapomenout

neprodělat
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Tabulka 3.2: Dělení slov do rolí – díl Kladná a záporná čísla (Herman a kol.,
2004).

matematický
pojem pokyn fyzický stav hodnocení nezařazeno

nerovnost nezapomenout nepřesnost neznámý nejen

necelý nesmět nebýt nenulový

nekonečný nestačit neobsazený

nezapisovat se nepraktický

nezměnit se neúplný

nečíst neobvyklý

nemoci neukončený

nechybět neřešený

nevejít se

nemít

nezáležet

neskončit

nepřepisovat

neuvést

nepatřit

neužívat se

neřadit

neumět

nedít se

neodčítat

neznat

nemuset

neexistovat

nesetkat se

nevyčerpat

nenatrhat

Pokračování na další straně
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Tabulka 3.2 – Pokračování z předchozí strany

matematický
pojem pokyn fyzický stav hodnocení nezařazeno

nevynechávat

nepřipisovat

nelze

Tabulka 3.3: Dělení slov do rolí – díl Dělitelnost (Herman a kol., 2003a).

matematický
pojem pokyn fyzický stav hodnocení nezařazeno

nesoudělný nepřihlížet nebýt neplatný nebrat

nekonečně nesmět nemít nevypálený

nemuset nemožný

neexistovat nedokázaný

nezměnit se necelý

nezáviset nejít

nepodařit se

nezbýt

nestačit

nehádat

nevyhovovat

nemoci

nechtít

nechybět

nevyjadřovat

nepamatovat
si

nevyskytovat
se

nepatřit

nerozlišovat

Pokračování na další straně
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Tabulka 3.3 – Pokračování z předchozí strany

matematický
pojem pokyn fyzický stav hodnocení nezařazeno

nezabalit

nezapřáhnout

nevyužít

nedělit

nelze

Tabulka 3.4: Dělení slov do rolí – díl Osová a středová souměrnost (Herman
a kol., 2003b).

matematický
pojem pokyn fyzický stav hodnocení nezařazeno

nesouměrnost nesmět nedosáhnout nezakrytý nesoulad

nerovnosti nepoznat neznámý

nepřímá (shod-
nost) nemuset neotočený

nekonečný nebýt neřešený

nepřímo
(shodný) neměnit se

nekonečně neudělat

nemít

neležet

nerozlišovat

nemoci

nepodařit se

neprocházet

Z tabulek 3.1-3.4 je jasně vidět, že nejvíce slov z každého dílu učebnice spadalo
do role „fyzický stav“, konkrétně to bylo 63 slov. V roli „hodnocení“ se celkem
vyskytlo 22 slov, do role „matematický termín“ bylo zařazeno 12 slov a do
role „pokyn“ spadalo 5 slov. V roli „nezařazeno“ se z celé učebnice vyskytují
pouze 3 slova, z nichž slovo „nebrat“ bylo do této role zařazeno z důvodu, že se
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v dílu Dělitelnost (Herman a kol., 2003a) vyskytovalo dvakrát, pokaždé v jiné roli
(„pokyn“ a „fyzický stav“).

Ze všech slov z učebnice pouze u dvou došlo k tomu, že napříč jednotlivými
díly změnila význam:

• „nemuset“ je v dílu Úvodní opakování (Herman a kol., 2005) zařazeno do
role „hodnocení“, v ostatních dílech spadá do role „fyzický stav“

• „necelý“ je ve smyslu „necelá část čísla“ řazeno do role „matematický
pojem“ (to se týká dílů Úvodní opakování (Herman a kol., 2005) a Kladná a
záporná čísla (Herman a kol., 2004)), v kontextu „necelá tisícovka sportovců“
(viz díl Dělitelnost (Herman a kol., 2003a)) je zařazeno do role „hodnocení“

3.3 Charakteristika testu

Jako vhodnou metodu jsem pro potřeby mého výzkumu zvolila didaktický test.
Při sestavování testu byla využita analýza řazení slov do rolí, přičemž jednotlivá
slova (zástupci rolí) plní stěžejní funkci i při vyhodnocování testu.

Do testu jsem zařadila slova, která plní různé role s tím, že jsem vytvořila
dvě varianty testu (označeny A a B). V prvních třech úlohách se nevyskytuje
slovo se záporkou a mají stejné zadání v obou variantách, neboť se jedná o úvodní
úlohy, které testují matematické znalosti žáků. Zadání ostatních úloh či podúloh
se liší v použití záporky. Důvodem není pouze zabránit žákům v opisování, ale
především porovnat míru porozumění v závislosti na různém použití záporky.

3.3.1 První verze testu

Test byl vytvořen tak, aby obsahoval rozmanité typy úloh především z učiva
primy, příp. z posledních dvou ročníků základní školy. Použité testové úlohy
byly: a) otevřené úlohy se stručnou odpovědí – jak produkční, tak doplňovací,
b) dichotomické úlohy, c) úlohy s výběrem odpovědi – jak s vícenásobnou odpovědí,
tak situační úlohy (charakteristika jednotlivých typů úloh viz Chráska (2008) str.
188-194).

Hlavní myšlenka testu byla, aby každý testovaný žák měl jedno slovo ve dvou
úlohách, přičemž v jedné aby bylo toto slovo se záporkou a v druhé bez ní (toho
by bylo možné využít i pro porovnání porozumění u daného žáka). Pro srovnání
daných úloh měla druhá varianta testu typově stejné úlohy ale výskyt záporky
byl umístěn opačně. Výjimku tvořilo pouze slovo „nejen“ z role „nezařazeno“.

42



Jelikož do této role spadala z celé učebnice pouhá tři slova, v obou variantách
testu se vyskytovalo se záporkou v podobné větě.

Výběr zástupců jednotlivých rolí do didaktického testu

1) „Matematický pojem“
Vybraná slova: „nekonečně (mnoho)“, „nepřímo (shodný)“ a „necelá (část
čísla)“
Odůvodnění: Celkem v této roli bylo zařazeno 12 slov. Vybrala jsem z ní
tři slova, neboť tento kontext mě jako učitelku matematiky zajímal nejvíc.
Nejfrekventovanější slova z této role – „nerovnost“ a „nesoudělný“ (každé
29 výskytů) – jsem nepoužila kvůli dvěma různým variantám zadání obsa-
hujícím jednou slovo se záporkou a podruhé bez ní (zadání typu „Zapište
nerovnostmi . . . “, „Rozhodněte, který znak nerovnosti patří do rámečku“
(viz Kladná a záporná čísla Herman a kol. (2004)) nejsou problém, horší je to
s analogickými větami obsahujícími slovo „rovnost“). Nakonec jsem zvolila
třetí nejfrekventovanější slovo „nekonečně“ (13 výskytů) a slova „necelá“
(11 výskytů) a „nepřímo“ (8 výskytů).

2) „Pokyn“
Vybrané slovo: „nesmět“
Odůvodnění: Z celé učebnice do této role spadalo pouze 5 slov, přičemž
slovo „nesmět“ bylo nejfrekventovanější z nich (celkem 6 výskytů, druhé
nejfrekventovanější slovo „neuvažovat“ mělo pouze 3 výskyty, zbylá slova
po jednom).

3) „Fyzický stav“
Vybraná slova: „nebýt“, „neopakovat se“, „neobsahovat“
Odůvodnění: Z této role jsem vybrala tři slova, jelikož se jednalo o roli
snejvíce různými slovy – celkem jich bylo 63. Slovo „nebýt“ je nejfrekven-
tovanější slovo se záporkou z celé učebnice (167 výskytů). Zbylá dvě slova
sice v rámci této učebnice nepatří k často používaným (pouze 2, resp. 3
výskyty), ale setkávají se s nimi setkávají v běžném životě (např. „Tohle
slovo neopakuj!“ nebo „neobsahuje cukr“).

4) „Hodnocení“
Vybraná slova: „nesprávný“, „neležící“
Odůvodnění: V této roli se nacházelo celkem 22 různých slov. Nejfrekvento-
vanější slova „neznámý“ (20 výskytů) a „nemuset“ (6 výskytů) jsem v testu
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nevyužila z důvodů jako slova „nerovnost“ či „nesoudělný“ (viz výše).
Ostatní slova se vyskytovala v učebnici jednou až třikrát. Slovo „nesprávný“
(1 výskyt) jsem vybrala s ohledem na to, že je blízké běžně užívanému „není
správný“, slovo „neležící“ (1 výskyt) pro jeho geometrický význam.

5) „Nezařazeno“
Vybrané slovo: „nejen“
Odůvodnění: V celé učebnici se vyskytují pouze 3 slova spadající do této role,
z nichž jedno z toho důvodu, že v obou svých výskytech spadalo pokaždé
do jiné role. Slovo „nejen“ je se svými 12 výskyty nejfrekventovanější.

Celkem jsem vytvořila jedenáct úloh s podúlohami, které splňovaly obec-
nou charakteristiku kýženého didaktického testu (viz výše). Výsledný test (viz
příloha C) jsem použila pro pilotní studii (viz 3.4.2).

3.3.2 Finální verze testu

První verze testu byla upravena na základě pilotní studie (viz 3.4.2). Finální
verze se skládá celkem z jedenácti úloh, přičemž čtyři z nich obsahují podúlohy (viz
příloha D). První tři jsou úvodní a zaměřují se pouze na matematické znalosti žáků.
Testové úlohy cílené pro potřeby výzkumu byly otevřené i uzavřené. Konkrétně
se jednalo o:

• tři otevřené úlohy se stručnou odpovědí (úlohy 5., 9. a 11.), přičemž úloha
5. byla produkční a obsahovala tři podúlohy, zbylé dvě byly doplňovací a
úloha 9. se skládala z pěti podúloh,

• jednu úlohu dichotomickou (úloha 6.), která obsahovala čtyři podúlohy,

• čtyři úlohy s výběrem odpovědi (úlohy 4., 7., 8. a 10.), přičemž úloha 7.
byla situační, zbylé tři byly s vícenásobnou odpovědí a úloha 8. měla navíc
tři podúlohy.

Změny oproti první verzi:

• V úloze 6. d) (obr. 3.1) bylo nahrazeno slovo „dělení“ slovem „rýsování“
(ve finální verzi se jedná o úlohu 9. d))

• Úloha 6. f) z první verze (obr. 3.1) byla vyškrtnuta a nahrazena úlohou 11.
(obr. 3.4)

• Úloha 11. z první verze (obr. 3.2) byla bez náhrady vyšrktnuta (více viz
3.4.2).
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• Nově byly do testu přidány pokyny.

• Pořadí úloh bylo změněno výhradně z důvodu, aby žáci měli na konci testu
více místa na případné výpočty a poznámky.

Obrázek 3.1: Zadání úlohy 6. ve variantě B, první verze testu.

Obrázek 3.2: Zadání úlohy 11. ve variantě B, první verze testu.

Obrázek 3.3: Zadání úlohy 9. ve variantě B, finální verze testu.
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Obrázek 3.4: Zadání úlohy 9. ve variantě B, finální verze testu.

3.4 Vlastní výzkum

3.4.1 Podmínky pro zadání

Pro účely zkoumání bylo nutné, aby účastníky byli žáci prvního ročníku
osmiletého gymnázia, ve kterém se učí podle učebnice zkoumané v kapitole 2
(vzhledem k omezenému sledovanému vzorku (tři třídy – viz 3.4.3) nebyla tato
podmínka dodržena v pilotní studii viz 3.4.2). Didaktický test bylo potřebné zadat
na konci školního roku (v červnu), aby žáci měli probranou celou učebnici, která
sloužila jako podklad pro tvorbu testu. Dalším požadavkem bylo, aby žákům
nebyla poskytována pomoc a na případné dotazy se odpovědělo tak, aby se
neprozradilo řešení. Dále zadávající měli být učitelé zúčastněných gymnázií, kteří
žáky běžně učí, tj. osoby žákům známé. Žáci měli sedět ve dvojicích s tím, že
sousedé měli různé varianty.

Každý zadávající učitel obržel pokyny k zadání testu, samotné zadání testu a
záznamový arch (vše viz příloha D).

3.4.2 Pilotní studie a její zhodnocení

Pilotní studie se zúčastnilo šest žáků sekundy Gymnázia Písek (druhý ročník
osmiletého studia). Jelikož se jednalo o starší žáky, než kterých se výzkum týká,
pečlivě jsem vybrala žáky průměrné či podprůměrné s rovnocenným zastoupením
chlapců a dívek. Při výběru jsem také zohlednila, aby se jednalo o komunikativní
žáky, s nimiž nebude problém rozebrat, jakým způsobem rozuměli zadání.
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Průběh pilotní studie
Žáci obdrželi zadání a sdělila jsem jim instrukce. Než se pustili do práce, ujistila
jsem se, že instrukcím rozumí a že nemají k testu žádné další dotazy. V průběhu
testu měli žáci různé dotazy, které jsou včetně mých reakcí a důsledků, které pro
test měly, zaznamenány níže. První test byl odevzdán po patnácti minutách ovšem
s tím, že žák nerozuměl zadání poslední úlohy. Poté, co jsem zadání přeformulovala
(viz níže), konstatoval, že již rozumí, a úlohu dořešil. Po dvaceti minutách měli
všichni hotovo. Po odevzdání jsem s každým zúčastněným prošla, jak rozuměl
zadání. V jednom případě žák se skupinou A uvedl, že kromě poslední úlohy měl
problém ve cvičení 6. d), kde sice chápal, co se po něm chce, ale nevěděl, jak větu
doplnit. Ostatní shodně uvedli, že problémové bylo zadání poslední úlohy, jinak
bylo vše jasné.

Dotazy v průběhu zadání, řešení testu a po něm:

• Ještě před rozdáním testů se žáci několikrát ujišťovali, že výsledek testu
nebude mít vliv na jejich prospěch.

• Při čtení slova instrukce se žáci pochechtávali.
Závěr: slovo „instrukce“ žákům není blízké, proto bylo dále nahrazeno
slovem „pokyny“.

• U cvičení 2.: Mám napsat rozvinutý zápis čísla pomocí mocnin?
Reakce: Ne, bez využití mocnin.
Důsledek: není třeba specifikovat, protože v primě mocniny ještě neznají.

• U cvičení 4.: Mohu útvar rozdělit, abych našel trojúhelník?
Reakce: Ne, pracuj jen s tím, co je v testu.
Důsledek: Do pokynů jsem přidala větu „Do zadání úloh nic nevpisuj, ani
neškrtej.“

• Ve skupině B u cvičení 6. f): Rozumím, co se po mně chce, ale nenapadá
mě nic, co bych tam doplnil.
Reakce: Nevadí, děkuji.
Důsledek: Vyškrtnutí úlohy a nahrazení novou úlohou.

• Cvičení 11., tj. 3.2

– Co je přirozené číslo?
Reakce: To bys měl vědět, ale jsou to ta čísla, se kterými jste na základní
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škole převážně pracovali. Kromě nich jste se setkali také s desetinnými
čísly.

– Stačí spojit, co k sobě patří?
Reakce: Pro přehlednost raději vypiš všechno, co k sobě patří.

– Ono může být víc možností než dvě?
Reakce: Ano, může k sobě patřit víc vět.

– Vůbec nechápu zadání.
Reakce: Máš najít věty, které mají stejný význam.

– Nechápu to. Žádná věta nemá stejný význam jako „Uvažujeme pouze
přirozená čísla.“
Reakce: To není věta, ke které máš hledat větu se stejným významem.
Pouze upozorňuje, že máš pracovat jen v přirozených číslech.

Reakce po testu: S tímto cvičením jste měli obecně dost velké problémy.
Zkuste přeformulovat zadání tak, abyste tomu rozuměli.
Žákovské formulace:

– Pracuj pouze v přirozených číslech a najdi věty se stejným významem.

– Do tabulky napiš, které věty mají stejný význam. (K tomu žák navrhl
tabulku podobnou jako se používá pro zapisování výsledků zápasů
fotbalu ve skupině.)

– Ber v úvahu jen přirozená čísla. Najdi sdělení, která mají stejný vý-
znam / si navzájem odpovídají (nemusí to být jen dvojice).

– Mysli pouze na přirozená čísla. Najdi a vypiš body, které znamenají
totéž.

Důsledek: Jelikož žádná verze přeformulovaného zadání nepřišla žákům
dostatečně srozumitelná (ačkoliv mnou navržené „Rozděl věty do skupin
se stejným významem.“ bylo prý nejlepší) a slovo „není“, na které bylo
toto cvičení zaměřené, se vyskytuje i v jiných cvičeních, toto cvičení bylo
vyškrtnuto.

Rozbor testů z pilotní studie:
Při procházení testů jsem nezohledňovala úspěšnost řešení. Zaměřila jsem se pouze
na formulaci odpovědí a na úlohy, kde odpovědi chyběly.

• Ve cvičení 3. čtyři ze šesti žáků správně porovnali ciferné součty, ale zna-
ménko nerovnosti napsali mezi čísla, jejichž ciferné součty porovnávali.
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Zapsaná nerovnost poté nedávala smysl (byla neplatná).
Důsledek: Zrušila jsem mezeru mezi zapsanými čísly a nahradila ji střední-
kem.

• Ve skupině A cvičení 6. d) dvakrát nebyla doplněna věta a jednou bylo
doplněno „výsledek dvakrát potrhnout“. Ve skupině B byly odpovědi ve
všech třech případech doplněné („odčítat“, „prohodit dělenec s dělitelem“,
„dělit nulu“).
Důsledek: Vzhledem k tomu, že žáci měli s jednou variantou větší potíže a
obecně přes porozumění zadání nenalézali odpověď, úloha byla vyškrtnuta
a nahrazena jinou (obr. 3.3)

• Ve skupině B cvičení 6. f) nebyla odpověď uvedena ani v jednom ze tří
případů. Ve skupině A chybělo doplnění pouze jednou, dvakrát byla odpověď
doplněná („mohou být čtverec“, „tvořý po spojení čtyřboký útvar“).
Důsledek: Stejně jako v případě úlohy 6. d) byla vyškrtnuta a nahrazena
jinou (obr. 3.4).

• Ve cvičení 7. došlo ve dvou případech k tomu, že žáci místo vysvětlení pouze
škrtli jedno slovo a napsali jiné.
Důsledek: V pokynech se objevila část „ani neškrtej“ a pokyn „Čti pozorně
zadání.“ V testu jsem upravila formulaci zadání na „Vysvětli svými slovy“.

• Ve cvičení 9. každý žák zvolil různé označení, zda se jedná o pravdu. Jeden
psal za větu buď „ano – pravda“, nebo „ne – nepravda“, druhý před označení
věty psal buď „P“, nebo „L“, třetí za větu udělal fajfku, nebo křížek, čtvrtý
za větu napsal „ANO“, nebo „NE“, pátý uvedl za větou „Pravda“, nebo
„Není pravda“ a poslední měl buď stejný systém jako pátý, nebo k větám
něco doplnil (u bodu c) „Úsečka má 2 krajní body a nekonečno vnitřních
bodů“, u bodu d) „Pokud je spojíme tak ano“).
Důsledek: Vytvoření tabulky pro označení odpovědí.

3.4.3 Sledovaný vzorek

Celkem bylo osloveno devět gymnázií, z toho se čtyřmi jsme se nedomluvili, ze
dvou jsem neobdržela odpověď a kladně reagovali učitelé ze tří gymnázií z různě
velkých obcí (vzorek se tedy neomezil jen na elitní gymnázia ve velkých městech).
Konkrétně: 1) 14 dívek a 12 chlapců z Gymnázia Písek – Písek cca 30 tisíc obyvatel,
2) 18 dívek a 9 chlapců z Gymnázia Týn nad Vltavou – Týn nad Vltavou cca 8
tisíc obyvatel a 3) 7 dívek a 20 chlapců z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze
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– Praha necelých 1,3 milionu obyvatel. Celkově bylo tedy do výzkumu zapojeno 80
žáků ve věku zhruba 12 let. Ve skupině A bylo zastoupeno 20 dívek a 21 chlapců,
ve skupině B 19 dívek a 20 chlapců.
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3.5 Analýza výsledků didaktického testu s dis-
kuzí

V příloze E se nachází dvě naskenovaná žákovská řešení, jedno pro každou
variantu.

Před samotným hodnocením ještě uvedu formulace ze záznamových archů, do
kterých zadávající učitelé vyplňovali dotazy žáků v průběhu testu.

• Gymnázium Christiana Dopplera: žáci neměli v průběhu testu žádné dotazy

• Gymnázium Písek:
„Během práce – jednotlivec
„Cvičení 5. je samostatně? Na nic nenavazuje?“
– odpověď: Ne, nenavazuje.“

• Gymnázium Týn nad Vltavou
„Dotaz na úkol č. 5: Jak má vyřešit zadání bez obrázku nebo konkrétního
příkladu
Žák byl upozorněn na přesné znění zadání a na to, že jde o vysvětlení obsahu
věty.“

Následuje hodnocení jednotlivých úloh, přičemž u hodnocení každé úlohy
uvádím:

• čeho se daná úloha týkala

• řešení, která byla uznaná za zcela správná

• chyby, které se objevily

• v tabulkách úspěšnost řešení úloh

Chyby dělím až na výjimky (viz hodnocení úloh 5. a 6.) do dvou kategorií: 1) chyby,
kde žák dle mého názoru rozuměl zadání, ale nevyřešil ho zcela správně (např.
numerické chyby, dále chyby, které byly pravděpodobně z nepozornosti či chyby
nesouvisející se slovem, na které je úloha zaměřena); 2) zásadní chyby, kde není
zcela jasné, z jakého důvodu k chybě došlo (např. nepochopení zadání či problémy
s matematickou látkou).
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3.5.1 Hodnocení prvních tří úloh

1. První úloha spočívala v zakroužkování všech přirozených čísel, přičemž na
výběr byla dvě čísla přirozená, dvě čísla desetinná a jeden zlomek.

Správné řešení: zakroužkování pouze dvou zadaných přirozených čísel.

Chyby první kategorie:

• zakroužkování pouze jednoho přirozeného čísla

• nerozlišení desetinné čárky od středníku, který odděloval čísla (zakrouž-
kování celé i necelé části čísla)

Chyby druhé kategorie:

• zakroužkování přirozených čísel a pouze celé části jednoho nebo obou
desetinných čísel

• zakroužkování každé číslice kromě číslic ve zlomku

• zakroužkování celého desetinného čísla (a příp. něčeho dalšího)

• zakroužkování zlomku (a příp. něčeho dalšího)

• zakroužkování pouze necelé části jednoho desetinného čísla

• zakroužkování celé i necelé části obou desetinných čísel a nezakroužko-
vání ani jednoho z přirozených čísel

• zakroužkování lichých číslic před desetinnou čárkou a nezakroužkování
ani jednoho z přirozených čísel

2. Ve druhé úloze měli žáci napsat rozvinutý zápis čísla, kde jeden řád nebyl
zastoupen. Přípustné možnosti správného řešení jsem dohledala v literatuře
(viz níže) a konzultovala s vedoucí diplomové práce.
Odvárko a Kadleček (2004) se zabývají rozvinutým zápisem čísla na str. 17,
kde je na příkladu jasně vidět, že pokud v čísle není nějaký řád zastoupen,
musí být v rozvinutém zápisu čísla uveden s násobkem nuly. Totéž je uvedeno
i na vzorovém příkladu v dílu Úvodní opakování (Herman a kol., 2005)
zkoumané učebnice na str.13. Česká terminologická komise pro matematiku
Jednoty čs. matematiků a fyziků a vědeckého kolegia matematiky při ČSAV
(1988) str. 20 nemá uveden příklad, kde by nebyl zastoupen jeden řád, ale na
rozdíl od předchozích publikací neuvádí „·1“ v zápise u základních jednotek.
Z toho důvodu připouštím jako správné řešení obě varianty.
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Správné řešení: např. číslo 2 018 (varianta B)

• „2 · 1 000 + 0 · 100 + 1 · 10 + 8 · 1“

• „10 · 1 + 1 · 8 + 0 · 100 + 2 · 1 000“

• „1 000 · 2 + 0 · 100 + 1 · 10 + 8 · 1“

• „dva tisíce nula stovek jedna desítka a osm jednotek“

• „2 tisíce 0 stovek 1 desítka 8 jednotek“

• „dva tisíce + 0 stovek + 1 desítka + 8 jednotek“

Chyby první kategorie:

• řád, který není zastoupen, není uveden v rozvinutém zápisu čísla (např.
„2 018 = 2 · 1 000 + 1 · 10 + 8 · 1“; „2 · 1 000 + 1 · 10 + 8“)

• chybí součet jednotlivých násobků (např. 1 402: „1 · 1 000 4 · 100 2 · 1“)

• dvojciferný počet desítek („2 tisíce, 0 stovek, 10 desítek, 8 jedniček“)

Chyby druhé kategorie:

• číslo rozloženo na prvočinitele nebo snaha o to (např. „1 402 = 2 · 701“;
„2 018 = 2 · 1 014 = 2 · 2 · 507 = 2 · 2 · 3 · 169“)

• slovní vyjádření čísla (např. „dvatisíceosmnáct“)

• číslo pouze rozepsané do součtu (např. „2 018 = 2 000 + 10 + 8“)

• pouze vypsáno, z čeho se číslo skládá (např. 1 402: „1 000, 400, 2“)

• rovnost polovině čísla („1 402 = 701“)

3. Ve třetí úloze měli žáci za úkol porovnat ciferné součty dvou zadaných čísel.
Podobně jako u druhé úlohy jsem nejprve dohledala možné definice ciferného
součtu.
V učebnici (díl Dělitelnost (Herman a kol., 2003a), str. 31) se žáci setkávají
s definicí: „Ciferným součtem daného čísla nazýváme číslo, které vznikne
sečtením všech jeho číslic.“ a na příkladu čísla 17 802 je uveden jako ciferný
součet číslo 18. Podobně Odvárko a Kadleček (2004) uvádí na str. 18:
„Ciferný součet přirozeného čísla se nazývá součet všech jednociferných
čísel, která jsou vyjádřená jeho číslicemi (ciframi).“ Z následného příkladu
je vidět, že jako ciferný součet považuje dvojciferné číslo. Naproti tomu
Česká terminologická komise pro matematiku Jednoty čs. matematiků a
fyziků a vědeckého kolegia matematiky při ČSAV (1988) ciferný (číslicový)

53



součet pouze zmiňuje, není definován. Podobně Polák (1991) ciferný součet
využívá pro určení dělitelnosti třemi, ale definici tohoto termínu jsem v jeho
publikaci nenalezla. Na základě konzultace s vedoucí diplomové práce a
skutečnosti, že ciferný součet používaný v numerologii je jednociferné číslo
(ačkoliv je nazýván jako „vibrace“ – např. viz Steinová (1997)), jsem jako
zcela správnou odpověď hodnotila i počítání ciferného součtu z ciferného
součtu.

Pozn.: V celkem sedmnácti případech nebylo uvedeno žádné řešení, z toho
ve třech žák napsal „nevím“ a ve dvou se objevilo: „nechápu zadání“.

Správné řešení:

1) čísla 513 a 292 (varianta A)

• „9 < 13“

• „5 + 1 + 3 < 2 + 9 + 2“

• „Ciferný součet čísla 292 je větší než ciferný součet čísla 513.“

• „Ciferný součet 292 je větší než ciferný součet 513.“

2) čísla 381 a 612 (varianta B)

• „12 > 9“

• „3 < 9“

• „ciferný sučet čísla 381 (12) je větší než ciferný součet čísla 612
(9)“

Chyby první kategorie:

• numerické chyby (např. „5 + 1 + 3 = 8“ nebo „2 + 9 + 2 = 14“)

• znak nerovnosti zapsán mezi původní čísla, ale porovnávány byly ciferné
součty (např. „513 < 292“)

• ciferné součty byly vypočítány ale neporovnány (např. „3 + 8 + 1 = 12,
6 + 1 + 2 = 9“ nebo „513 = 9, 292 = 13“)

Chyby druhé kategorie:

• sečtení zadaných čísel (např. „513 + 292 = 805“)

• porovnání dvou součtů zadaných čísel, každý součet v jiném pořadí
sčítanců (např. „513 + 292 = 805, 292 + 513 = 805, 805 = 805“)

• neurčené úpravy (např. varianta A: „ciferný součet je: 7 105 (čísla jsou
úplně stejná)“)
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• ve variantě B zápis „9 < 13“ bez dalšího odůvodnění – pravděpodobně
opsáno od varianty A

• odečtení menšího z čísel od většího (např. „612− 381 = 231“)

• porovnání zadaných čísel (např. „381 < 612“)

V následující tabulce je zachycena úspěšnost řešení prvních tří úloh. Sloupec
„s“ znamená, že úloha byla vyřešena zcela správně, ve sloupci „r, ch“ jsou počty
žáků, kteří zadání úlohy rozumněli, ale mají jednu či více chyb první kategorie,
do sloupce „n“ jsou řazeni žáci, kteří úlohu nevyplnili (příp. napsali „nevím“ či
„nechápu (zadání)“) a ve sloupci „š“ jsou zaznamenáni ti žáci, kteří úlohu vyřešili
špatně s tím, že nemohu určit, zda to bylo z důvodu nesrozumitelnosti zadání či
nejasnostem ohledně dané matematické látky (chyby druhé kategorie). Každý ze
sloupců je rozdělen podle pohlaví („ch“ značí chlapec, „d“ dívka). V řádcích jsou
označeny úlohy, „A 1.“ značí první úlohu ve variantě A, ostatní úlohy analogicky.

Tabulka 3.5: Úspěšnost řešení prvních tří úloh.

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 1. 13 17 0 0 3 1 4 3

B 1. 11 10 2 4 1 1 5 5

A 2. 8 5 7 10 0 1 5 5

B 2. 7 5 7 6 1 1 4 8

A 3. 12 15 3 1 2 3 3 2

B 3. 12 10 0 2 7 5 0 3

Zadání všech tří úloh bylo pro obě varianty stejné. Z tabulky 3.5 je vidět,
že v porozumění první úloze na tom byli nepatrně lepší chlapci: 31 chlapců
(asi 76 % zúčastněných) úloze rozumělo a vyřešilo buď správně nebo s chybami
první kategorie, z dívek pouze 26, tj. asi 67 %. Rozdíly mezi variantami byly
zanedbatelné (rozumělo 30 žáků, tj. asi 73 %, s variantou A a 27 žáků, tj. asi 69 %,
s variantou B).

V úloze 2. byly mírně lepší dívky, konkrétně v poměru 29 : 26, resp. asi
74 % : 63 %. Nepatrně lépe rozuměli zadání úlohy žáci s variantou A (poměr
30 : 25, tj. asi 73 % : 64 %). U zbylých 10 dívek a 15 chlapců, resp. 11 žáků
s variantou A a 14 žáků s variantou B, nelze určit, zda nerozuměli zadání nebo
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dané látce z matematiky.
Úloha 3. byla co do pohlaví zcela vyrovnaná, rozumělo jí 27 dívek, tedy asi

69 % zúčastněných, a 28 chlapců, tj. asi 68 %. Lépe dopadla pro variantu A, a to
v poměru 31 : 24, tj. asi 76 % : 62 % (úlohu nevyřešilo či vyřešilo špatně 10 žáků
s variantou A, a 15 žáků s variantou B).

Vzhledem k tomu, že u každé úlohy byli žáci s variantou B nepatrně horší
než ti s variantou A, bylo rozumné předpokládat, že varianta B bude mít obecně
nepatrně horší výsledky v celém didaktickém testu.

3.5.2 Hodnocení úlohy 4.

Žáci měli v rámci této úlohy zakroužkovat všechny útvary, které jsou (varianta
A), resp. nejsou (varianta B), trojúhelníky. Na výběr měli ze sedmi útvarů, kde
byly 4 trojúhelníky, kosočtverec, nekonvexní čtyřúhelník a útvar určený třemi
body, přičemž dva z nich byly spojené úsečkou a zbylé dvojice byly spojeny
kružnicovými oblouky (dále útvar U7).

Správné řešení:

1) varianta A

• zakroužkování všech čtyř trojúhelníků

2) varianta B

• zakroužkování kosočtverce, nekonvexního čtyřúhelníku a útvaru U7

Chyby první kategorie:

• varianta A: zakroužkování všech trojúhelníků a útvaru U7

• varianta A: zakroužkování všech trojúhelníků a nekonvexního čtyřúhelníku

• varianta B: zakroužkování pouze kosočtverce a nekonvexního čtyřúhelníku

Chyby druhé kategorie:

• varianta B: zakroužkování pouze tří nebo čtyř trojúhelníků

Následuje tabulka úspěšnosti řešení čtvrté úlohy. Oproti tabulce 3.5 je za
označením úlohy v závorce uvedeno slovo, na které byla daná úloha u dané
varianty zaměřena.
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Tabulka 3.6: Úspěšnost řešení čtvrté úlohy.

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 4. (jsou) 16 18 4 3 0 0 0 0

B 4. (nejsou) 17 15 2 2 0 0 0 3

Z tabulky 3.6 je vidět, že s porozuměním slovu „nebýt“ měli ze všech zúčastně-
ných žáků problém pouze tři chlapci s variantou B (tj. asi 3 % chlapců a 8 % žáků
se skupinou B). Horší to bylo s porozuměním slovu „trojúhelník“, které ale nebylo
předmětem tohoto zkoumání.

3.5.3 Hodnocení úlohy 5.

Tato úloha byla pro žáky nejnáročnější. Měli v ní za úkol ve třech případech
vysvětlit, co je tedy pravda, když daný výrok není pravda. U čtrnácti žáků napříč
oběma variantami zůstala celá úloha nevyplněna nebo bylo napsáno „nevím“,
„nechápu“ či „nechápu zadání“.

Primárně jsem hodnotila, zda žáci rozuměli slovu „není“ v zadání celé úlohy,
sekundárně jsem se zaměřila i na zkoumaná slova v jednotlivých podúlohách.

U prvních dvou podúloh jsem rozlišla celkem sedm možných případů, v závorce
uvádím označení, které je pro daný případ použito v tabulce úspěšnosti řešení:

1. žák rozumí zadání úlohy i podúlohy, negaci provedl zcela správně (s)

2. žák rozumí zadání úlohy i podúlohy, negaci provedl s drobnými chybami (r,
ch)

3. žák úlohu nevyplnil (n)

4. žák rozumí zadání úlohy, negaci podúlohy provedl špatně (š)

5. žák nerozumí zadání úlohy, podúlohu správně vysvětlil s tím, že ani jedna
podúloha z úlohy 5. nebyla zařazena do jedné z předchozích možností (n, s)

6. žák nerozumí zadání úlohy nebo podúlohy – podúlohu správně vysvětlil s tím,
že jedna nebo dvě podúlohy z úlohy 5. byly zařazeny do jedné z předchozích
možností (tedy alespoň v jednom případě zadání úlohy rozuměl) (n, s?)
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7. žák nerozumí zadání úlohy a z jeho pokusu o vysvětlení výroku v podúloze
není jasné, zda rozumí zkoumanému slovu (n, š)

Zařazení odpovědí podúlohy a) do případů

1) varianta A: „V daném čísle se číslice opakují.“

s: • „V daném čísle se číslice neopakují.“; „V čísle se žádné číslice
neopakují.“

• „V daném čísle se číslice neopakují. Není tam 2 a více číslic
víckrát.“

• „V daném čísle se číslice neopakují – to znamená že každé číslo
od 0 do 9 je zde použito jednou“

• „Pravda je, že v daném čísle není žádná číslice vícekrát než jednou.“

• „V daném čísle je daná číslice jen jednou.“

• „že je číslice každá jiná“

• „že se v čísle číslice neopakují“

• „Každá číslice je zde zastoupena maximálně jednou.“

• „V daném čísle se každá číslice vyskytuje jen jednou.“

• „V daném čísle je každá číslice maximálně jednou.“

• „každá číslice je v čísle maximálně jednou“

r, ch: • nerozlišování či záměna slov „čísla“ a „číslice“ („V daném čísle
nejsou stejná čísla.“; „V čísle není žádné číslo stejné“)

• připuštění více možností (pomocí slova „nemusí“: „V daném čísle
se číslice nemusí opakovat“)

n, s: • „periodické číslo“

• „555← číslo 5 se tam opakuje ještě 2×“

• „333 3 se může opakovat“

• „Stejná čislice jdou po sobě.“

• „V čísle se opakují číslice.“; „V čísle se opakuje např. číslice 5.“

• „př. (5757 – dáne číslo), opakuji se čísla 57 (5757)“

n, s?: • „V daném čísle je více stejných čísel.“

n, š: • „není pravda“
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2) varianta B: „V daném čísle se číslice neopakují.“

s: • „V daném čísle se číslice opakují.“; „V daném čísle se tedy číslice
opakují.“; „V daném čísle se číslice opakují (5555)“; „V daném
čísle se číslice opakují, můžou být 2 stejná (nebo i víc)“

• „Číslice se opakují takže číslo může být libovolně dlouhé.“
• „V daném čísle se musí opakovat daná číslice.“
• „Nějaké/ká číslice se v daném čísle opakují.“
• „V čísle se číslice opakují.“
• „V daném čísle se vyskytují číslice vícekrát.“
• „V daném čísle je více stejných číslic.“

r, ch: • připuštění více možností („V daném čísle se číslice mohou opako-
vat“; „V čísle můžou být 2 stejná čísla.“; „V tom daném čísle se
číslice mohou opakovat.“; „V daném čísle se číslice můžou nebo
nemusí opakovat.“)

• záměna slov „čísla“ a „číslice“ („Že v číslice jsou čísla stejná, ale
nemusí všechna“; „Že číslo obsahuje stejná čísla které se opakují“)

• přeškrtnutá správná negaci bez náhrady, uvádím škrtnutý text:
„V dané čísle se číslice opakuje.“

n, s: • „pravda i není: v daném čísle se mohou opakovat číslice např. 999“
• „není tam 2× stejná číslice“

n, s?: • „Pravda je, že všechny číslice jsou odlišné.“
• „V daném čísle nejsou stejná čísla.“
• „V daném čísle bude každá číslice (1-10) jen jednou př: 1 245 768“

n, š: • doslovný přepis věty, kterou má žák za úkol znegovat („V daném
čísle se číslice neopakují.“)

Zařazení odpovědí podúlohy b) do případů

1) varianta A: „Výsledek je nesprávný.“

s: • „Výsledek je správný.“; „Výsledek vyšel správně.“, „Výsledek je
dobře.“

• „Že výsledek je správně. Tak jak má být.“
• „Výsledek je správný – výsledek je dobře vypočítaný“
• „Pravda je, že výsledek je rovný zadání.“
• „tak výsledek musí být správný“
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n, s: • „špatný výpočet“

• „Máme ve výsledku chybu.“

• „chyba ve vypočtu“

• „12 · 2 = 16← tento výpočet je špatný“

• „To znamená, že výsledek příkladu je špatný.“; „Výsledek je
špatně“

• „To co jste vypočítaly je špatně.“

• „1 + 1 = 3 nenapsal správné číslo do výsledku“

n, s?: • „čísla se nerovnají“

2) varianta B: „Výsledek je správný.“

s: • „Výsledek je špatný.“; „Výsledek je špatný (obsahuje chybu)“;
„Výsledek je špatně.“

• „Výsledek je nesprávný.“; „Výsledek není správný.“

• „Výsledek není dobře.“

• „Výsledek vyšel chybně.“; „Výsledek je chybný.“; „Výsledek je
chybný (1 + 1 = ̸ 5)“

• „výsledek je špatně vypočítaný“; „výsledek je vypočítám blbě“

• „Výsledek nevyšel, tak jak vyjít měl.“

š: • „nelze vypočítat“ – žák pravděpodobně rozlišuje pouze to, zda
výsledek existuje nebo ne, ale slovu „nesprávný“ nerozumí

n, s: • „Pokud správně sečtete, vynásobíte, vydělíte nebo odečtete danou
číslici.“

• „Výsledek je dobře.“; „Výsledek je dobře vypočítaný“

n, š: • „Výsledek je správně.“

Následuje tabulka úspěšnosti řešení prvních dvou podúloh páté úlohy.

Tabulka 3.7: Úspěšnost řešení prvních dvou podúloh páté úlohy.

s r, ch n š n, s n, s? n, š

d – A 5. a) (opakují) 10 2 4 0 3 0 1

ch – A 5. a) (opakují) 10 1 5 0 4 1 0

d – B 5. a) (neopakují) 6 3 7 0 1 1 1

Pokračování na další straně
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Tabulka 3.7 – Pokračování z předchozí strany

s r, ch n š n, s n, s? n, š

ch – B 5. a) (neopakují) 9 5 3 0 1 2 0

d – A 5. b) (nesprávný) 12 0 5 0 3 0 0

ch – A 5. b) (nesprávný) 12 0 3 0 5 1 0

d – B 5. b) (správný) 11 0 5 0 3 0 0

ch – B 5. b) (správný) 13 0 5 1 0 0 1

Tato úloha byla z hlediska souhrnného hodnocení velmi náročná, neboť byla
hodnocena z více úhlů pohledu. Nakonec jsem se rozhodla rozlišit:

1. porozumění slovu „není“

a) žák dle mého názoru slovu rozumí (sloupce s; r, ch; š)

b) není možné s jistotou určit, zda žák tomuto slovu rozumí (sloupce n;
n, s; n, s?; n, š)

2. porozumění slovu, na které byla zaměřena podúloha

a) žák dle mého názoru slovu rozumí (sloupce s; r, ch; n, s)

b) není možné s jistotou určit, zda žák tomuto slovu rozumí (sloupce n; š;
n, s?; n, š)

Vše výše uvedené jsem hodnotila jak z hlediska pohlaví, tak z hlediska variant.
V tabulce 3.7 můžeme vidět, že počty žáků, kteří celým úlohám 5. a) i 5. b),

tj. slovu „není“ i „(ne)opakovat“, rozuměli, jsou velmi vyrovnané jak z hlediska
pohlaví, tak z hlediska variant. Konkrétně úloze 5. a) rozumělo 21 dívek a 25
chlapců (asi 54 % dívek a 61 % chlapců), z varianty A i B to bylo shodně po 23
žácích (asi 56 % z varianty A, 59 % z varianty B). U nikoho dalšího nebylo možné
určit, že by rozuměl slovu „není“. Úloze 5. b) rozumělo 23 dívek a 25 chlapců
(59 % dívek a 61 % chlapců), přičemž v rámci variant to bylo vyrovnané (24 : 24).
Slovu „není“ navíc rozuměl ještě jeden chlapec s variantou B, který nepochopil
slovo „správný“ nebo obecně význam celé věty.

Slovu „(ne)opakovat“ rozumělo 25 dívek (asi 64 %) a 30 chlapců (asi 73 %),
tedy chlapci na tom byli mírně lépe. Slovu „opakovat“ rozumělo 30 žáků, tj. asi
73 %, varianty A, u ostatních 11 porozumění tomuto slovu nemohu s jistotou
prohlásit, ale ani vyvrátit. Podobně u varianty B slovu „neopakovat“ rozumělo
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25 žáků, tj. asi 64 %, u zbývajících 14 nelze určit, zda slovu rozuměli. Nepatrně
lépe tedy žáci rozuměli slovu bez záporky.

Porozumění slovu „ne(správný)“ bylo v poměru 29 : 30 v nepatrný prospěch
chlapců, tj. obě skupiny měli úspěšnost necelých 75 %. Slovu „nesprávný“ rozu-
mělo 32 žáků, tj. asi 78 % žáků s variantou A. Slovu „správný“ rozumělo 27 žáků,
tj. asi 69 % žáků s variantou B.

U třetí podúlohy jsem rozlišila celkem osm možných případů, v závorce uvádím
označení, které je pro daný případ použito v tabulce úspěšnosti řešení:

1. žák rozumí zadání úlohy, negaci provedl zcela správně a prokázal, že jí
z matematického hlediska rozumí (s, r)

2. žák rozumí zadání úlohy, negaci provedl zcela správně, ale není jasné, nakolik
jí rozumí (s)

3. žák rozumí zadání úlohy i podúlohy, negaci provedl s drobnými chybami (r,
ch)

4. žák úlohu nevyplnil (n)

5. žák rozumí zadání úlohy, negaci podúlohy provedl špatně (š)

6. žák nerozumí zadání úlohy, podúlohu správně vysvětlil s tím, že ani jedna
podúloha z úlohy 5. nebyla zařazena do jedné z předchozích možností (n, s)

7. žák nerozumí zadání úlohy nebo podúlohy – podúlohu správně vysvětlil s tím,
že jedna nebo dvě podúlohy z úlohy 5. byly zařazeny do jedné z předchozích
možností (tedy alespoň v jednom případě zadání úlohy rozuměl) (n, s?)

8. žák nerozumí zadání úlohy a z jeho pokusu o vysvětlení výroku v podúloze
není jasné, zda rozumí zkoumanému slovu (n, š)

Zařazení odpovědí podúlohy c) do případů

1) varianta A: „Trojúhelník ABC je přímo shodný s trojúhelníkem KLM .“

s, r: • „Trojúhelník ABC je buď nepřímo shodný nebo neshodný s troj-
úhelníkem KLM .“

s: • „Trojúhelníky nejsou přímo shodné.“

• „Trojúhelník ABC není přímo shodný s trojúhelníkem KLM .“
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r, ch: • „Trojúhelníky ABC je nepřímo shodný s trojúhelníkem KLM .“

• „Trojúhelník ABC je nepřímo shodný s trojúheleníkem KLM =
To znamená, že se trojúhelníky navzájem nepřekryjí; Trojúhelníky
nelze na vzájem překrýt, mohou se překrýt jedině pokud △ABC

otočíme na druhou stranu“ doplněno o příklad s pravoúhlými
trojúhelníky

• „Trojúhelník ABC je nepřímo shodný s trojúhelníkem KLM .
Trojúhelník ABC musíme otočit abychom jím překrýt trojúhelník
KLM “

• „Trojúhelník ABC se nepřímo shoduje s trojúhelníkem KLM .“

• „Trojúhelník ABC je neshodný s trojúhelníkem KLM .“

• „Trojůhelník není shodný s trojůhelníkem KLM .“, „ABC není
shodný s KLM .“

š: • „že není stejný jako trojúhelník KLM “

• „Trojúhelník ABC není stejný s trojúhelníkem KLM .“

• „Nejsou stejné ani podobné“

n, s: • „Trojúhelník ABC jsme nemuseli převracet na druhou stranu, aby
byl shodný s trojúhelníkem KLM .“

• „Trojúhelník nemusím překlápět a bude to stejně stejný trojúhel-
ník“

n, s?: • „Pravda je, že když trojúhelník KLM otočíme o 0◦-360◦ na ploše
bude úplně stejný jako trojúhelník ABC. “

n, š: • „prímo schodný – jsou stejné“

• „Trojúhelník ABC je přímo shodný s trojúhelníkem KLM .“

• „Po otočení trojúhelníku ABC a přiložení na trojúhelník KLM ,
vidíme že jsou stejné.“

• „To znamená, že trojúhelník ABC je stejný jako trojúhelník
KLM .“

• „Trojúhelník KLM má stejné rozměry jako trojúhelník ABC.“

• obrázky rovnostranných trojúhelníků „ = je stejný dlouhý“

• obrázky rovnostranných trojúhelníků o délce strany 1 cm „strana
a = k, strana b = l, strana c = m“

2) varianta B: „Trojúhelník ABC je nepřímo shodný s trojúhelníkem KLM .“

s: • „Trojúhelník ABC není nepřímo shodný s trojúhelníkem KLM .“
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r, ch: • „Trojúhelník ABC je přímo shodný s △KLM .“

• „Trojúhelník ABC je přímo shodný s trojúhelníkem KLM .“

• „△ABC je přímo shodný s △KLM , tj. vrcholy leží v tomto
pořadí“

• „jsou přímo shodné“; „Trojúhelníky ABC a KLM jsou přímo
shodné“

• „trojúhelník ABC je neshodný s trojúhelníkem KLM “

š: • „Trojúhelník ABC je shodný s trojúhelníkem KLM .“

n, s: • „Musí být tak aby jste je na sebe převrátili.“ doplněné o obrázky
dvou nepřímo shodných pravoúhlých trojúhelníků

n, s?: • „Trojúhelník ABC je obrácený na druhou stranu k trojúhelníku
KLM “

• „Trojúhelník ABC je otočený na druhou stranu“ doplněné o ob-
rázky dvou nepřímo shodných pravoúhlých trojúhelníků

n, š: • „Trojúhelníky musíme trochu pootočit, aby byli schodné.“

Následuje tabulka úspěšnosti třetí podúlohy páté úlohy.

Tabulka 3.8: Úspěšnost řešení třetího podúlohy páté úlohy.

s, r s r, ch n r, š n, s n, s? n, š

d – A 5. c) (přímo) 0 4 4 5 3 2 1 1

ch – A 5. c) (přímo) 1 3 7 4 0 0 0 6

d – B 5. c) (nepřímo) 0 0 9 7 0 1 1 1

ch – B 5. c) (nepřímo) 0 2 9 7 1 0 1 0

Hodnocení této podúlohy proběhlo podobně jako u předchozích podúloh úlo-
hy 5. (viz str. 61), přičemž k možnostem, kdy žáci slovu „není“ i slovu týkajícího
se daného podbodu rozumí, jsou řazeny navíc odpovědi spadající do sloupce s, r
(tj. jediný sloupec, který se v předchozím hodnocení nevyskytuje, je řazen mezi
zcela správné odpovědi).

Této úloze jako celku rozuměli dívky lehce hůře než chlapci (17 : 22, tj. asi
44 % : 53 % v neprospěch dívek, viz tabulka 3.8). Slovu „není“ přitom celkem
rozumnělo 20 dívek, tj. asi 51 %, a 23 chlapců, tj. asi 56 %. Z pohledu variant
byla situace ještě vyrovnanější: slovu „není“ rozumělo 22 žáků s variantou A a 21
žáků s variantou B (oboje asi 54 %).
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Porozumění slovu „(ne)přímo“ bylo také velmi vyrovnané. Celkem mu rozu-
mělo 20 dívek a 22 chlapců (tj. asi 51 % dívek a 54 % chlapců). Slovu „přímo“
rozumělo 21 žáků, což bylo stejně jako slovu „nepřímo“, tj. asi 51 % žáků rozumělo
slovu „přímo“ a asi 54 % žáků slovu „nepřímo“.

3.5.4 Hodnocení úlohy 6.

Žáci měli rozhodnout o pravdivosti čtyř tvrzení. S podobnými úlohami se se-
tkávali již na prvním stupni základní školy (např. viz Kaslová a Krčmář (2005), str.
28). Vzhledem k tomu, že měli jen tři možnosti (ano, ne, nebo nevyplnit), nastávaly
pouze tři možnosti u hodnocení: zcela správně, nezodpovězeno a zodpovězeno
špatně (ať už pro nepochopení zadání nebo nedostatků z hlediska matematického).
Z toho důvodu nemá smysl hovořit zde o chybách první či druhé kategorie.

Zadání jednotlivých podúloh uvádím pro variantu A, v závorce je uvedeno,
v čem se varianta B od varianty A liší.

Zadání:

a) „Přirozených čísel je nekonečně (konečně) mnoho.“

b) „Číslo 11,3 (32,8) má jen celou (necelou) část.“

c) „Přímka (úsečka) má konečně (nekonečně) mnoho bodů.“

d) „Tři body ležící (neležící) v jedné přímce jsou vrcholy trojúhelníka.“

Správné řešení:

1) varianta A

a) ano

b) ne

c) ne

d) ne

2) varianta B

a) ne

b) ano

c) ano

d) ano
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Následuje tabulka úspěšnosti řešení šesté úlohy.

Tabulka 3.9: Úspěšnost řešení šesté úlohy.

s n š

d ch d ch d ch

A 6. a) (nekonečně) 16 19 1 0 3 2

B 6. a) (konečně) 12 15 0 0 7 5

A 6. b) (celý) 17 19 3 1 0 1

B 6. b) (necelý) 16 19 2 1 1 0

A 6. c) (konečně) 12 16 1 0 7 5

B 6. c) (nekonečně) 7 8 1 0 11 12

A 6. d) (ležící) 18 21 0 0 2 0

B 6. d) (neležící) 12 11 2 0 5 9

Na základě tabulky 3.9 je vidět, že chlapci byli v úspěšnosti řešení celé této
úlohy mírně lepší než dívky. Také jsou zde výrazné rozdíly mezi variantami ve
prospěch varianty A bez ohledu na to, zda použité slovo obsahovalo záporku, nebo
ne (výjimku tvoří pouze podúloha b)).

Konkrétně slovu „(ne)konečně“ v podúloze a) rozumělo 28 dívek a 34 chlapců
(asi 72 % dívek a 83 % chlapců). Slovu „nekonečně“ zde rozumělo 35 žáků (asi
85 %) a slovu „konečně“ 27 žáků (asi 69 %).

Podúloha b) dopadla v rámci úlohy 6. nejlépe. Slovu „(ne)celý“ rozumělo 33
dívek a 38 chlapců (asi 85 % dívek a 93 % chlapců). Z pohledu variant se jednalo
v této úloze o nejvyrovnanější podúlohu: slovu „celý“ rozumělo 36 žáků (asi 88 %)
a slovu „necelý“ 35 žáků (asi 90 %).

Slovu „(ne)konečně“ v podúloze c) rozumělo 19 dívek a 24 chlapců (asi 49 %
dívek a 59 % chlapců). Slovu „konečně“ zde rozumělo 28 žáků (asi 68 %) a slovu
„nekonečně“ pouhých 15 žáků (asi 38 %).

Slovu „(ne)ležící“ rozumělo 30 dívek a 32 chlapců (asi 77 % dívek a 78 %
chlapců), což je opět velmi vyrovnané. Slovu „ležící“ přitom rozumělo 39 žáků
(asi 95 %) a slovu „neležící“ 23 žáků (asi 59 %).

Zajímavostí je, že chlapci dohromady z obou variant ze všech čtyř možností
pouze dvakrát nechali některou podúlohu nevyplněnou, kdežto u dívek zůstala
podúloha nevyplněná v 10 případech (to odpovídá asi 26 % dívek).
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3.5.5 Hodnocení úlohy 7.

V této úloze měli žáci nahradit znak * číslicí s tím, že výsledné číslo nesmí
(varianta A), resp. musí (varianta B), být dělitelné třemi. Měli uvést aspoň dvě
možnosti.

Ačkoliv měli napsat pouze číslice, které mohou napsat místo *, po diskuzi
s vedoucí diplomové práce jsem uznávala jako zcela správnou odpověď i to, že
napsali celé číslo, ve kterém byla místo * doplněná vhodná číslice.

Správné řešení:

1) varianta A: „23 4*1“

• číslice 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9 nebo jakákoliv (aspoň) dvojice složená z těchto
číslic

• alespoň dvě čísla splňující zadání, která mají na místě desítek číslici
z předchozího bodu (např. 23 411 a 23 431)

2) varianta B: „16 7*3“

• 1, 4, 7 a jakákoliv dvojice číslic složená z těchto tří

• 16 713, 16 743, 16 773 a jakákoliv dvojice čísel složená z těchto tří

Chyby první kategorie:

• uvedení pouze jedné správné číslice (např. varianta A: „1“)

• uvedení pouze jednoho odpovídajícího celého čísla (např. varianta A: „23 431“)

• uvedení správných číslic a navíc uvedení dvojciferných čísel (např. varianta
A: „10“ nebo „10, 12“)

Chyby druhé kategorie:

• varianta A: uvedení číslic 2, 5, 8 nebo aspoň jedné z nich (např. „2, 4“)

• varianta A: uvedení aspoň jednoho celého čísla, které odpovídá zadání a
místě desítek má číslici 2, 5 nebo 8

• varianta B: uvedení číslic 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 nebo aspoň jedné z nich (např.
„2, 5“ nebo „1, 2“)

• varianta B: uvedení aspoň jednoho celého čísla, které odpovídá zadání a
místě desítek má číslici 0, 2, 3, 5, 6, 8 nebo 9
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Následuje tabulka úspěšnosti řešení sedmé úlohy

Tabulka 3.10: Úspěšnost řešení sedmé úlohy.

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 7. (nesmí) 12 16 3 1 1 2 4 2

B 7. (musí) 13 16 0 0 3 0 3 4

Na základě tabulky 3.10 je vidět, že slovům „nesmí“, resp. „musí“, rozuměli
o trochu lépe chlapci. Konkrétně jim rozumělo 28 dívek (asi 72 %) a 33 chlapců
(asi 80 %). Napříč variantami byla situace relativně vyrovnaná. Celkem slovu
„nesmí“ rozumělo 32 žáků (asi 78 %) a slovu „musí“ 29 žáků (asi 74 %).

3.5.6 Hodnocení úlohy 8.

V této úloze měli žáci za úkol spočítat tři úlohy a ke každé přiřadit vše, co pro
ni platí. Na výběr měli ze čtyř možností značených velkými písmeny, ve kterých
se vyskytovala zkoumaná slova (viz příloha ODKAZ). Z toho důvodu k hodnocení
úlohy přistupuji z jiného hlediska než z jakého ji žáci řešili – níže hodnotím,
k jakým podúlohám měly být jednotlivé možnosti přiřazeny.

Správné řešení:

1) varianta A

A) přiřazeno pouze k podúloze c)

B) přiřazeno k podúlohám a), b)

C) přiřazeno k podúlohám b), c)

D) přiřazeno k podúlohám a), c)

2) varianta B

A) přiřazeno pouze k podúloze b)

B) přiřazeno k podúlohám a), c)

C) přiřazeno k podúlohám b), c)

D) přiřazeno k podúlohám a), c)

V naprosté většině případů nebyly uvedeny výsledky úloh a bylo provedeno
pouze přiřazení možností. Ve dvou případech varianty B podúloha a) byla úloha
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dopočítána k výsledku 15, zb. 1, místo 15,5. Z toho důvodu pak autor nemohl
přiřadit, že se ve výsledku číslice opakují (chyba první kategorie viz níže). Pokud
možnost nebyla přiřazena k žádné podúloze, je hodnocena jako nezodpovězená
bez možnosti určit porozumění (viz tabulka úspěšnosti řešení osmé úlohy sloupec
„n“).

V osmi případech žáci přiřadili ke každé podúloze pouze jednu možnost, popř.
přiřadili každou možnost pouze k jedné podúloze. Pravděpodobně slovo „vše“
nechápali nebo ho pominuli, tzn. problém je v zobecňování a v práci s možnostmi
s tím, že z prvního stupně základní školy mohou být zvyklí na to, že úlohy mají
pouze jedno řešení. Z hlediska zjištění porozumění daným možnostem by proto
možná bývalo lepší zaměnit možnosti a podúlohy.

Chyby první kategorie:

• přiřazení dané možnosti pouze k jedné správné ze dvou podúloh

• správné přirazení na základě provedené numerické chyby, pokud byl u úlohy
napsán výsledek (např. varianta A „ 11,5+3,7 = 7,8“ (tato chyba, kdy místo
sečtení žák čísla odečetl, se vyskytla dvakrát) nebo varianta B „17,2 + 9,4 =
28,4“)

Chyby druhé kategorie:

• možnost byla přiřazena aspoň k jedné podúloze, které nevyhovovala (např.
přiřazení podúlohy a) k možnosti A) ve variantě A).

Následuje tabulka úspěšnosti řešení osmé úlohy.

Tabulka 3.11: Úspěšnost řešení osmé úlohy.

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 8. A) (necelou) 17 20 0 0 2 1 1 0

B 8. A) (jen celou) 16 16 0 0 2 3 1 1

A 8. B) (je) 16 19 2 2 2 0 0 0

B 8. B) (není) 15 15 3 5 1 0 0 0

A 8. C) (obsahuje) 12 17 7 4 0 0 1 0

B 8. C) (neobsahuje) 8 11 6 4 1 0 4 5

Pokračování na další straně
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Tabulka 3.11 – Pokračování z předchozí strany

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 8. D) (neopakují) 17 12 2 5 0 1 1 3

B 8. D) (opakují) 7 8 8 8 3 4 1 0

Z tabulky 3.11 je vidět, že úloha 8. patřila mezi nejúspěšnější úlohy. Opět byli
chlapci nepatrně úspěšnější než dívky (kromě možnosti D)) a více či méně byli
úspěšnější žáci s variantou A (kromě možnosti B)).

Slovu „ne(celou)“ rozumělo 33 dívek (asi 85 %) a 36 chlapců (asi 88 %). Slovu
„necelou“ rozumělo 37 žáků (asi 90 %) a slovu „celou“ 32 žáků (asi 82 %).

Slovu „je“, resp. slovu „není“, rozumělo 36 dívek (asi 92 %) a všech 41 chlapců,
přičmež slovu „je“ rozumělo 39 žáků (asi 95 %) a slovu „není“ 38 žáků (asi 97 %).

Slovu „(ne)obsahovat“ rozumělo celkem 33 dívek (asi 85 %) a 36 chlapců (asi
88 %), tj. stejné množství jako u slova „(ne)celou“. Konkrétně slovu „obsahovat“
rozumělo 40 žáků (asi 98 %) a slovu slovu „neobsahovat“ 29 žáků (asi 74 %).

Poslednímu slovu „(ne)opakovat“ rozumělo celkem 34 dívek (asi 87 %) a 33
chlapců (asi 80 %). Slovu „neopakovat“ rozumělo 36 žáků (asi 88 %) a slovu
„opakovat“ 31 žáků (asi 79 %).

3.5.7 Hodnocení úlohy 9.

Žáci měli za úkol dokončit pět vět tak, aby byly pravdivé.
Správné řešení:

1) varianta A

a) „Správný součet čísel 5 a 8 je . . . “

• „13“
• „třináct“

b) „Přednost před sčítáním má nejen . . . , ale i . . . “

• „násobení, ale i dělení“; „dělení, ale i násobení“
• „ · , ale i : “; „krát, ale i děleno“; „děleno : , ale i krát · “;
• „dělení, násobení, ale i závorka“; „závorka, ale i krát a děleno“;

„závorka, ale i dělení a násobení“; „násobení a dělení, ale i závorky“;
„násobení, ale i dělení a závorky“

• „krát, ale i závorka“
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c) „Číslo 31 270 neobsahuje . . . “

• „4, 5, 6, 8, 9“

• „číslice 4, 5, 6, 8, 9“

• „číslo 4, 5, 6, 8 a 9“

• „čísla: 4, 5, 6, 8, 9“

• „4“

• „čtyřku“

• „číslici 5“

• „číslo 5“

• „číslici 9“

• „císlo 9“

• „necelou část“

• „desetinou čárku“

• „desetinnou část, číslo 4, 5, 6, 8, 9“

• „žádné jednotky“

• „jednotky“, „jednotku“

• „písmena“

• „sudou číslici větší než 3“

d) „Při rýsování musíme . . . “

• „být přesní“

• „dbát na přesnost“

• „dávat pozor na přesnost“

• „být přesní a pečlivý“

• „mít pravítko a tužku“

• „mít tužku a pravítko“

• „používat rýsovací pomůcky“

• „mít rýsovací pomůcky“

• „mít přesné rýsovací potřeby“

• „používat/použít pravítko“

• „mít tužku“

• „mít ostře ořezanou tužku“

• „používat tužku“

• „rýsovat tužkou“
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• „rýsovat přesně“

• „mít pravítko s ryskou“

• „mít pravítko a tužku a kružítko“

• „používat pravítko a být přesní“

• „mlčet“

• „mít přesné kružítko a pravítko“

e) „Číslo je dělitelné třemi, pokud . . . “

• „je násobkem trojky“

• „součet číslic v daném čísle je dělitelný třemi“

• „jeho ciferný součet je dělitelný třemi“

• „je součet všech číslic dělitelný 3“

• „má ciferný součet dělitelný třemi“

• „je dělitelný třemi ciferný součet toho čísla“

• „budeš pořád odečítat tři dokud nevíde nula“

• „jde dělit třemi“

• „je ciferný součet dělitelný třemi“

• „je jeho ciferný součet dělitelný 3“

• „ciferný součet je dělitelný 3“

• „součet číslic v čísle je dělitelný 3“

• „je ciferný součet jde dělit třemi“

• „ciferný součet je děl. třemi“

• „jeho cifernej součet je dělitelný 3“

• „je součet čísel dělitelný 3“

• „ciferný součet čísla je děl. třemi“

2) varianta B

a) „Nesprávný součet čísel 5 a 8 je . . . “

• „1“, „19“, „11“, „12“, „14“, „15“ „více než 14“, „829“, „130“,
„58“, „0“, „10“, „51789278567581233782,21587654132“, „186729“,
„581333541789000,001“, „4376“, „2 789 076“

b) „Přednost před odčítáním má nejen . . . , ale i . . . “

• „násobení, ale i dělení“

• „dělení, ale i násobení“
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• „děleno, ale i krát“

• „krát, ale i děleno“

• „závorka, ale i násobení a dělení“

• „závorka, ale i krát a děleno“

• „násobení, ale i závorka“

• „dělení a násobení, ale i závorky“

• „ × , ale i : “

• „závorka, ale i dělení a násob.“

c) „Číslo 58 950 obsahuje . . . “

• „číslici 0“, „nulu“

• „číslici 5“

• „číslo 8“

• „opakující se číslice“

• „dvě stejné číslice“

• „5, 8, 9, 0“, „5, 8, 9, 5, 0“

• „číslice: 5, 8, 9, 5, 0“, „číslice 5; 8; 9; 0“

• „čísla: 5; 8; 9; 5; 0“, „čísla 5, 8, 9, 0“

• „číslice“

• „čísla“

• „5 cifer“, „pět cifer“, „5 číslic“, „pět číslic“, „5 čísel – z toho 2
stejná“

• „přirozená čísla“

• „5 · 10 000; 8 · 1 000; 9 · 100; 5 · 10“

• „tisíce“

• „tisíce, stovky, desítky“

• „desetitisíce, desítky, tisíce“

d) „Při rýsování nesmíme . . . “

• „zapomenout rýsovací pomůcky“

• „mít tupou tužku“

• „používat propisku“

• „gumovat“

• „moc gumovat“

• „rýsovat nepřesně“
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• „být nepřesní“

• „rýsovat propiskou“

• „používat pero“

• „udělat chybu“, „chybovat“

• „rysovat perem“

• „píchat člověka, který je blízko nás kružítkem“

• „spěchat“

• „rýsovat tužkou č. 2“

• „tlačit na tužku“

• „rýt“

• „zapomenout na pravítko!“

• „být naprosto vypatlaný“

e) „Číslo není dělitelné třemi, pokud . . . “

• „součet číslic není dělitelný 3“

• „součet jeho cifer není dělitelný třemi“

• „není součet číslic dělitelný třemi“

• „se nedá dělit třemi“

• „není násobek 3“

• „jeho ciferný součet není dělitelný 3“

• „jeho ciferný součet není dělitelný třemi“

• „její součet nedává dohromady číslo, které je dělitelné třemi“

• „jeho ciferný součet není děl. 3“

• „ciferny součet není dělitelný třemi“

• „jeho ciferný součet se nedá vydělit třemi“

• „není třemi dělitelný součet jeho cifer“

• „není jeho ciferný součet dělitelný třemi“

• „jeho cif. součet není děl. 3“

Chyby první kategorie:

1) varianta A

• bod b) „delení, ale i krácení“

• bod b) „mínus, ale i dělení“

• bod c) „číslice: 4, 5, 6, 8, 9, 10“
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• bod e) „je v čísle 3“

• bod e) „je vykracené třemi“

• bod e) „je jeho součet dělitelný třemi“

2) varianta B

• bod a) „1 a cokoliv jiného než číslo 15“

• bod b) „násobení, ale i sčítáním“

• bod b) „násobení, ale i sčítání“

• bod c) „desetitisíce, tisíce, setiny, desítky“

• bod e) „není součet všech čísel v děliteli dělitelný třemi“

• bod e) „nemá cif. sočet 3 / 9“

• bod e) „poslední dvojčíslí není dělitelné 3“

• bod e) „součet všech čísel v číslu není dělitelné 3“

Chyby druhé kategorie:

1) varianta A

• bod e) „končí lychým číslem“

• bod e) „je současně děl. 2 a 3“

2) varianta B

• bod a) „13“

• bod c) „tisíciny“

• bod e) „jeho ciferný součet je dělitelný třemi“

• bod e) „jeho ciferný součet je děl. 3“

• bod e) „je dělitelné 0“

• bod e) „je to číslo 0“

• bod e) „je to prvočíslo“

• bod e) „obsahuje pouze číslici 0“

• bod e) „celkový součet cifer je : 3“

Někteří žáci při řešení této úlohy použili i slovní obraty z předchozí části testu
(např. doplněná věta obsahuje "opakující se číslice", přičemž slovo „(ne)opakovat“
se vyskytuje v zadání úloh 5. a 8.).
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Následuje tabulka úspěšnosti řešení deváté úlohy.

Tabulka 3.12: Úspěšnost řešení deváté úlohy.

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 9. a) (správný) 20 21 0 0 0 0 0 0

B 9. a) (nesprávný) 17 17 1 0 0 3 1 0

A 9. b) (nejen) 19 20 1 1 0 0 0 0

B 9. b) (nejen) 14 19 1 1 4 0 0 0

A 9. c) (neobsahuje) 17 20 1 1 2 0 0 0

B 9. c) (obsahuje) 15 18 1 0 3 1 0 1

A 9. d) (musíme) 15 21 0 0 5 0 0 0

B 9. d) (nesmíme) 14 18 0 0 5 2 0 0

A 9. e) (je) 17 15 2 1 1 3 0 2

B 9. e) (není) 12 10 2 2 2 4 3 4

Z tabulky 3.12 plyne, že úloha 9. byla jedna z nějúspěšnějších úloh (především
podúlohy a) a b)). Celkově byli úspěšnější žáci se skupinou A bez ohledu na to,
zda zkoumané slovo obsahovalo záporku či nikoliv.

Slovu „ne(správný)“ rozumělo shodně 38 dívek i chlapců (asi 97 % dívek a
93 % chlapců). Slovu „správný“ rozumělo všech 41 žáků s variantou A a slovu
„nesprávný“ 35 žáků (asi 90 %).

Slovu „nejen“ rozumělo 35 dívek (asi 90 %) a všech 41 chlapců, přičemž mu
rozuměli všichni žáci s variantou A a 35 žáků (asi 90 %) s variantou B.

Slovu „ne(obsahuje)“ rozumělo 34 dívek (asi 87 %) a 39 chlapců (asi 95 %).
Slovu „neobsahuje“ rozumělo 39 žáků (asi 95 %) a slovu „obsahuje“ 34 žáků (asi
87 %).

Slovu „musíme“, resp. „nesmíme“ rozumělo 29 dívek (asi 74 %) a 39 chlapců
(asi 95 %). Slovu „musíme“ rozumělo 36 žáků (asi 88 %) a slovu „nesmíme“ 32
žáků (asi 82 %).

Slovu „je“, resp. „není“, rozumělo 33 dívek (asi 85 %) a pouhých 28 chlapců
(asi 69 %). Slovu „je“ rozumělo 35 žáků (asi 85 %) a slovu „není“ 26 žáků (asi
67 %).
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3.5.8 Hodnocení úlohy 10.

V této úloze měli žáci zakroužkovat všechny trojúhelníky, které jsou nepřímo
shodné (varianta A), resp. nejsou přímo shodné (varianta B), se zadaným trojúhel-
níkem. Na obrázku byly znázorněny tři přímo shodné trojúhelníky, tři nepřímo
shodné trojúhelníky, jeden trojúhelník, který nebyl shodný se zadaným trojúhel-
níkem (dále neshodný trojúhelník), kosočtverec a nekonvexní čtyřúhelník.

Slovo „neshodný“ se v učebnici pro primu nevyskytuje a běžně se nepoužívá.
Narazila jsem na něj v žákovských odpovědí v úloze 5. c). Zde vystihuje danou
situaci, proto jsem se ho rozhodla převzít.

Správné řešení:

1) varianta A

• zakroužkování všech tří nepřímo shodných trojúhelníků

2) varianta B

• zakroužkování tří nepřímo shodných trojúhelníků a neshodného troj-
úhelníku

Chyby první kategorie:

1) varianta A

• zakroužkování pouze jednoho nebo dvou nepřímo shodných trojúhelníků

2) varianta B

• zakroužkování pouze jednoho až tří z hledaných trojúhelníků

• zakroužkování neshodného a dvou až tří nepřímo shodných trojúhelníků
a navíc zakroužkování kosočtverce a nekonvexního čtyřúhelníku (autor
kroužkoval místo trojúhelníků všechny útvary, které nejsou přímo
shodné; příp. jeden přehlédl)

Chyby druhé kategorie:

1) varianta A

• zakroužkování pouze dvou nebo tří přímo shodných trojúhelníků

• zakroužkování přímo i nepřímo shodných trojúhelníků (jednoho až tří
přímo a dvou až tří nepřímo shodných trojúhelníků)
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• zakroužkování kosočtverce, nekonvexního čtyřúhelníku a neshodného
trojúhelníku

• zakroužkování jednoho přímo shodného a neshodného trojúhelníku,
navíc i kočtverce a nekonvexního čtyřúhelníku

• zakroužkování neshodného, jednoho přímo shodného a jednoho nepřímo
shodného trojúhelníku, navíc i kočtverce a nekonvexního čtyřúhelníku

2) varianta B

• zakroužkování navíc dvou přímo shodných trojúhelníků

• zakroužkování pouze jednoho až tří přímo shodných trojúhelníků

• zakroužkování všech trojúhelníků (shodných i neshodného)

• zakroužkování všech shodných trojúhelníků

• zakroužkování jednoho až dvou přímo a dvou až tří nepřímo shodných
trojúhelníků

• zakroužkování neshodného, jednoho až dvou přímo a jednoho až dvou
nepřímo shodných trojúhelníků

• zakroužkování pouze kosočtverce a nekonvecního čtyřúhelníku

• zakroužkování pouze kosočtverce, nekonvexního čtyřúhelníku a trojú-
helníku, který nebyl shodný se zadaným trojúhelníkem

• zakroužkování jednoho přímo shodného, všech tří nepřímo shodných
i neshodného trojúhelníku, navíc i kosočtverce a nekonvexního čtyř-
úhelníku

Následuje tabulka úspěšnosti řešení úlohy 10.

Tabulka 3.13: Úspěšnost řešení desáté úlohy.

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 10. (jsou nepřímo) 8 9 4 3 1 1 7 8

B 10. (nejsou přímo) 3 1 6 9 0 1 10 9

Tato úloha patřila spolu s úlohou 5. a podúlohou 6. c) co do úspěšnosti
k nejhorším. Slovním vazbám (viz tabulka 3.13) rozumělo celkem 21 dívek a 22
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chlapců (oboje asi 54 %). Vazbě „jsou nepřímo“ rozumělo 24 žáků (asi 59 %) a
vazbě „nejsou přímo“ rozumělo 19 žáků (asi 49 %).

3.5.9 Hodnocení úlohy 11.

Žáci měli za úkol vypsat body neležící (varianta A), resp. ležící (varianta B),
na přímce KL. Na obrázku byla přímka procházející body K, L a O, přičemž
bod O neležel na úsečce KL, dále body M , N a P , které na přímce neležely.

Správné řešení:

1) varianta A

• M , N , P

• „N , P , M a dalších nekonečně mnoho nevyznačených bodů“

2) varianta B

• K, L, O

V této úloze jsem narazila na problém, který jsem neočekávala. V jednom
testu jsem narazila na komentář: „nechápu? Přímka se označuje malím psacím
písmenem. Jinak KL by byla úsečka a to by na ní neležel žádný bod.“ Tento
komentář mi naznačil, proč je v této úloze tolik chybných odpovědí – žáci místo
přímky uvažovali úsečku. Tato chyba se vyskytovala napříč všemi testovanými
gymnázii. V dílu Úvodní opakování (Herman a kol., 2005)je přitom označení
přímky pomocí dvou bodů zmíněno na straně 65. V některých učebnicích pro první
stupeň základní školy se toto značení také používá (např. Novotný a Novák (2015)
str. 8), ale v důsledku změn RVP ZV může být pro žáky novou látkou. Vzhledem
k tomu, že v dílu Úvodní opakování (Herman a kol., 2005) je to považováno za
opakování, vyučující v primě tomu nemusí přikládat takový význam.

Jelikož jsem nezkoumala pochopení pojmů přímka a úsečka ani znalost jejich
značení, rozhodla jsem se podobné chyby řadit do chyb první kategorie. Pokud
nebylo možné určit, zda se jednalo o chybu z důvodu nerozlišení přímky a úsečky,
byla odpověď řazena do chyb druhé kategorie.

Chyby první kategorie:

1) varianta A

• bod O navíc

• body vypsané dvakrát, jednou správně, podruhé navíc bod O
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2) varianta B

• neúplná odpověď (vypsán pouze bod O nebo pouze body K, L)

• „žádné body“ a zakroužkování úsečky KL

• navzdory pokynu „Do zadání úloh nic nevpisuj, ani neškrtej.“ škrtnuto
slovo „přímce“, přepsáno na „úsečce“ a napsána odpověď „K, L a
nekonečně mnoho mezi nimi“

• „nechápu? Přímka se označuje malím psacím písmenem. Jinak KL by
byla úsečka a to by na ní neležel žádný bod.“

• „žádný, protože tady není žádný bod“ a vyznačená oboustranná šipka
mezi body K a L

Chyby druhé kategorie:

1) varianta A

• body vypsané dvakrát, jednou M , N , P , podruhé O, KL

2) varianta B

• body M , N , O

• „Žádné body leží na přímce KL“

• „žádné body neleží na přímce KL.“

• „KL není přímka!“

• „nejsou“; „žádné nejsou“; „žádný“

• „neleží tam nic“

Následuje tabulka úspěšnosti řešení úlohy 11.

Tabulka 3.14: Úspěšnost řešení jedenácté úlohy.

s r, ch n š

d ch d ch d ch d ch

A 11. (neležící) 11 16 7 5 1 0 1 0

B 11. (ležící) 8 6 7 6 2 1 2 7

Z tabulky 3.14 plyne, že chlapci a dívky byli v úspěšnosti řešení této úlohy
srovnatelní (v obou případech rozumělo zkoumaným slovům 33 žáků, tj asi 85 %
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dívek a 80 % chlapců). Z hlediska variant dělalo mnohem menší potíže slovo se
záporkou. Zřejmě se zde výrazně projevilo neporozumění rozdílu mezi přímkou a
úsečkou, resp. jejich značením (viz výše). Slovu „neležící“ celkem rozumělo 39
žáků, tj. asi 95 %. Slovu „ležící“ rozumělo pouze 27 žáků, tj. asi 69 %.

3.5.10 Shrnutí

V této podkapitole se nachází shrnutí úspěšnosti jednotlivých zástupců rolí
v didaktickém testu.

1) „Matematický pojem“

• „nekonečně“
Žáci měli u dvou vět rozhodnout, zda je dané tvrzení pravdivé nebo
nepravdivé. Druhá věta týkající se toho, zda na přímce/úsečce leží
konečně/nekonečně mnoho bodů, dělala žákům velmi výrazné pro-
blémy. Ve variantě A správně odpovědělo 68 % žáků, ve variantě B
pouhých 38 % žáků. Ani první věta ohledně toho, zda je přirozených
čísel konečně/nekonečně mnoho, nebyla příliš přesvědčivá (úspěšnost
žáků s variantou A byla 85 %, žáků s variantou B jen 69 %). V obou
případech tedy byli žáci s variantou A markantně úspěšnější, ovšem ve
variantě A žáci lépe rozuměli slovu „nekonečně“ a ve variantě B slovu
„konečně“. První větě rozumělo 72 % dívek a 83 % chlapců, druhé pouze
49 % dívek a 59 % chlapců. Z těchto důvodů nemohu s jistotou říci, zda
byl problém v neporozumění zkoumanému slovu (ať už se záporkou
nebo bez ní) nebo v neznalosti matematické látky.

• „necelá“
S tímto slovem žáci neměli větší problémy. Naopak, v obou variantách
měli žáci větší úspěšnost při řešení úlohy se slovem „necelá“ (shodně
90 %) než při řešení úlohy, ve které bylo „jen celá“ (varianta A 88 %,
varianta B 82 %). Úspěšnost dívek byla v obou případech 85 %, chlapci
s úspěšností 88 %-93 % rozuměli oběma možnostem nepatrně lépe.

• „nepřímo“
Toto slovo se vyskytovalo pouze ve vazbě se slovem „(ne)být“. Vazba
obecně dělala žákům problémy, mezi dívkami a chlapci i mezi variantami
nebyly významné rozdíly. Porozumění u dívek bylo 51 %-54 %, u chlapců
54 %-56 %, ve variantě A 51 %-59 % a ve variantě B 49 %-54 % bez
ohledu na užití záporky u tohoto konkrétního slova.
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2) „Pokyn“

• „nesmět“
Jedná se o jediného zástupce této role. Žáci měli pravděpodobně větší
potíže s látkou než se slovem „nesmět“. V jednotlivých úlohách měla
totiž vždy varianta A větší úspěšnost než varianta B (88 % : 82 %,
resp. 78 % : 74 %), ale při srovnání výskytu slova „nesmět“ v různých
variantách měla varianta A nižší úspěšnost než varianta B (78 % : 82 %).
To mě vede k závěru, že úloha 7., kde bylo „nesmět“ ve variantě A,
byla na základě kontextu pro žáky obecně náročnější než úloha 9. d).

3) „Fyzický stav“

• „nebýt“
Toto slovo se v úloze 5. vyskytovalo ve vazbě s dalšími zkoumanými a
jeho úspěšnost ve vazbě se pohybovala v rozmezí 51 %-59 % u dívek,
56 %-61 % u chlapců, 54 %-59 % ve variantě A a 54 %-62 % ve variantě
B. Dále se ve vazbě vyskytovalo v úloze 10. se slovem „(ne)přímo“, kde
se úspěšnost napříč variantami i oběma pohlavími pohybovala pouze
mezi 49 % a 56 %. Mimo vazbu byla úspěšnost slova „nebýt“ až 100 %
bez ohledu na pohlaví či variantu, resp. použití záporky. Což naznačuje,
že se samotným slovem „nebýt“ žáci nemají problémy, ale mají značné
problémy, pokud je použité ve vazbě (dochází ke snížení úspěšnosti až
o 50 %).

• „neopakovat se“
Toto slovo se vyskytovalo ve vazbě se slovem „nebýt“ či mimo ni.
Úspěšnost ve vazbě se u chlapců snížila o 7 % na 73 %, u dívek to
bylo o 23 % na pouhých 64 % oproti úloze, kde bylo slovo použito bez
vazby. Bez ohledu na užití vazby dosahovali vyšší úspěšnosti řešení
žáci s variantou A (73 %-88 %) oproti žákům s variantou B (64 %-
79 %). Není možné vyloučit, ale ani potvrdit, že záporka u tohoto
slova činila žákům potíže. Pro žáky s variantou A byla porozumění
slovu „neopakovat se“ mimo vazbu (úspěšnost 88 %) jednodušší než
slovo „opakovat se“ ve vazbě (úspěšnost 73 %), ovšem použití vazby
způsobuje žákům potíže. Podobně u varianty B na základě úspěšnosti
jednotlivých úloh není možné určit, zda žáci lépe rozuměli slovu se
záporkou nebo bez ní.
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• „neobsahovat“
Připouštím, že někteří žáci s tímto slovem mohli mít potíže, jelikož ve
variantě B byla úspěšnost při použití slova „obsahovat“ 87 %, kdežto
při použití slova „neobsahovat“ pouhých 74 %. Ve variantě A se úspěš-
nost v obou případech pohybovala nad 95 %, tedy žáci s variantou A
neměli se slovem „neobsahovat“ prakticky žádné potíže. Úspěšnost
řešení úlohy, ve které se vyskytovalo „(ne)obsahovat“ dosáhla u dívek
85 %-87 % a u chlapců 88 %-95 %.

4) „Hodnocení“

• „nesprávný“
Toto slovo se vyskytovalo ve vazbě se slovem „nebýt“ či mimo ni. Mimo
vazbu byla úspěšnost porozumění tomuto slovu velmi vysoká (90 %-
100 % u chlapců i dívek bez ohledu na variantu a použití záporky). Při
použití ve vazbě úspěšnost prudce klesá – o 18 %-22 %. Dle vyrovnaných
výsledků co se poklesu týče soudím, že se slovem „nesprávný“ (ať už
se záporkou nebo bez) žáci nemají problémy. Potíže jsou způsobené
užitím vazby. Žáci s variantou B byli v každé úloze o 9 %-10 % méně
úspěšní než žáci s variantou A.

• „neležící“
Podobně jako u slova „neobsahovat“ připouštím, že někteří žáci mohou
mít se slovem „neležící“ problémy. Úspěšnost chlapců a dívek u dané
úlohy byla vždy relativně vyrovnaná, celkově se pohybovala u dívek
mezi 77 % a 85 %, u chlapců mezi 78 % a 80 %. Ve variantě A byla
úspěšnost slova se záporkou i bez ní stejná (95 %). Výraznější problémy
nastaly pouze u varianty B, kde slovu „ležící“ rozumělo jen 69 %
a slovu „neležící“ dokonce pouhých 59 % žáků, přičemž není jasné,
z jakých důvodů k těmto problémům došlo (nerozumí slovu nebo nemají
dostatečné matematické znalosti).

5) „Nezařazeno“

• „nejen“
Jediný zástupce této role se vyskytoval pouze v jedné úloze a žáci s ním
neměli problémy. Rozumělo mu 90 % dívek, 100 % chlapců, 100 % žáků
s variantou A a 90 % žáků s variantou B, tj. pracovat s ním nedokázalo
jen 10 % dívek s variantou B.
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Na základě předchozího shrnutí nelze obecně říci s jistotou, že by konkrétní
role dělala žákům větší potíže než jiná. Rozdíly mezi dívkami a chlapci byly
minimální (až na dvě výjimky se pohybovaly do 10 %, někdy ve prospěch dívek,
jindy ve prospěch chlapců či žádné nebyly). Slovům mimo vazbu (s výjimkou
slov „nekonečně“ a „nesmět“) porozumělo pokaždé alespoň 75 % dívek i chlapců.
U slov „nekonečně“ a „nesmět“ není možné určit, zda je problém v daném slově
nebo v matematických znalostech.

Porozumění slovům obsahujícím záporku zvládli lépe žáci s variantou A.
V některých případech byl rozdíl minimální, ale např. u slov „neobsahovat“
či „nekonečně“ byl markantní (více než 20 %). Na základě úvodních tří úloh
didaktického testu, ve kterých nebyl použit zápor, jsem předpokládala, že varianta
B může dosahovat nepatrně horších výsledků (viz str. 56). Markantní rozdíly
mohou být způsobeny také tím, že varianta B mohla být z žákovského pohledu
v některých úlohách náročnější než varianta A.

Zásadní problémy žákům dělalo, pokud byla použita vazba vybraných slov.
Úspěšnost takových úloh se pohybovala jen mezi 49 %-73 % s výjimkou vazby slov
„nebýt“ a „nesprávný“ ve variantě A, kde byli žáci úspěšní v 78 % případů.

Na základě výše zmíněného bych ráda navrhla několik doporučení pro učitele,
jak používat a nepoužívat zápor:

• nepodceňovat použití záporu v hodinách matematiky

• systematicky zápor využívat už na prvním stupni základní školy, aby učitel
na druhém stupni mohl směřovat k hlubšímu pochopení

• používat metodu kontrastu, např. uvést nejen to, co trojúhelník je, ale také
to, co není a proč není (viz úloha 4. 3.5.2)

• z rolí se zaměřit primárně na „matematické pojmy“, neboť se zástupci
ostatních rolí se žáci mohou setkávat v běžném životě (ale např. se slovem
„nekonečně“ se v běžné řeči příliš nesetkají)

• používat vazby slov, které mohou obsahovat záporku

Na základě výše uvedených výsledků by bylo vhodné provést některé úpravy
mnou připraveného testu:

• pokyny by bylo vhodné umístit na samostatnou stranu, aby nemohlo dojít
k tomu, že při jejich procházení nebudou žáci dávat dostatečný pozor (budou
už zkoumat, co je čeká)
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• úloha 5.:

– zadání by bylo vhodné upravit, abych dokázala lépe určit úroveň
porozumění jednotlivým slovům, nebo by bylo vhodné provést potestový
rozhovor s každým žákem zaměřený na tuto úlohu

– bylo by vhodné zadat pouze jednu podúlohu nebo uvést zadání před
každou podúlohou (za účelem snížení šance, že v dalších úlohách bude
žák zadání podúlohy vysvětlovat, když ze začátku zadání podúloh
správně negoval)

• úloha 8.:

– bylo by vhodné prohodit podúlohy s přiřazovanými možnostmi (viz
výše)

– místo úloh k řešení by bylo vhodné zadat pouze výsledky těchto úloh (a
v možnostech změnit „výsledek“ na „číslo“) za účelem omezení vlivu
numerických chyb

• úloha 10.: bylo by vhodné nahradit jinou úlohou, kde by nedocházelo k pou-
žití vazby

• úloha 11.: bylo by vhodné označení přímky malým písmenem, aby nedochá-
zelo k záměně přímky a úsečky
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Závěr

V teoretické části jsem provedla průzkum písemných pramenů a dle dostupných
zdrojů jsem zjistila, že žádná práce na podobné téma doposud neexistuje. Dále
jsem provedla charakteristiku žáků ve věku 12 let, tj. věkové skupiny, jejíž vzorek
jsem v praktické části použila k výzkumnému šetření. V teoretické části jsem
dále zpracovala analýzu RVP ZV (viz 1.3), která byla zaslána NÚV MŠMT a
Terminologické komisi JČMF jako podnět k možným úpravám RVP.

Stěžejní částí této diplomové práce byl rozbor učebnice pro primu osmiletých
gymnázií (čtyři díly, nakladatelství Prometheus). Jeho výstupem je „slovníček“
obsahující všech 102 různých slov se záporkou z celé učebnice. Téměř tři čtvrtiny
slov (73) se vyskytovaly pouze jednou v rámci celé učebnice, což může vést
k problémům z hlediska didaktického. Pokud se učitel k danému slovu nevrací,
u žáka nemusí dojít k jeho plnému pochopení a ukotvení. Zbývajících 29 slov se
opakovalo buď pouze v rámci jednoho dílu (např. slovo „nesoudělný“ – vázané
na téma dělitelnost) nebo v rámci více dílů (např. slovo „nerovnost“, které se
vyskytovalo ve třech dílech učebnice) – podrobněji viz 2.6. Nejfrekventovanějším
slovem bylo slovo „nebýt“ se 167 výskyty, které se cyklicky opakovalo v průběhu
celé učebnice.

Pro potřeby práce jsem v praktické části definovala pět významových rolí, ve
kterých se slova ze „slovníčku“ na základě kontextu vyskytovala: „matematický
pojem“, „pokyn“, „fyzický stav“, „hodnocení“ a „nezařazeno“, podrobněji viz
3.2. Z těchto rolí byl nejvíce zastoupen „fyzický stav“, i když připouštím, že by
bylo možné použít i jiné dělení. Nejfrekventovanější slovo „nebýt“ se objevovalo
dominantně v roli „fyzický stav“.

Dále jsem v rámci praktické části formou didaktického testu provedla výzkumné
šetření. Jeho účelem bylo zjistit, zda žáci primy osmiletých gymnázií rozumí
vybraným slovům se záporkou, příp. s jakými rolemi se jim pracuje lépe. Vyhnula
jsem se izolovanému „ne“, neboť se v celé učebnici vyskytovalo pouze šestkrát
a jeho užití významně závisí na tom, jak s učebnicí pracuje učitel. Didaktický
test odhalil něco, co jsem neočekávala: při korekci a analýze testu se objevil
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problém identifikovat, co způsobovalo žákům potíže a kde je pravá příčina chyb
v porozumění.

Výzkum jednoznačně neprokázal, že by jedna z rolí činila větší potíže než
ostatní role. Nejhůře ve srovnání dopadla role „matematický pojem“, kde s jedním
slovem nebyly obtíže (úspěšnost v obou použitách úlohách byla nad 82 % ze všech
zkoumaných hledisek), jedno slovo dělalo problém pouze v jedné ze dvou úloh
a to z nejasných příčin, a jedno slovo se v obou úlohách vyskytovalo ve vazbě
s dalším zkoumaným slovem „(ne)být“, přičemž vazba s dalším slovem obecně
způsobovala dramatický pokles úspěšnosti. Z toho důvodu není možné s jistotou
říci, ale ani vyloučit, že by tato role z hlediska porozumění činila žákům větší
potíže.

Předtím, než jsem začala psát tuto práci, jsem si myslela, že žáci obecně nemají
se záporem problém, že se s ním setkávají v běžném životě i v průběhu vyučování
v dostatečné míře. Vzhledem k tomu, že sledovaný vzorek byl z gymnázií, očekávala
jsem úspěšnost řešení všech úloh nad 90 % a závěr, že žáci se záporem nemají
nejmenší potíže.

Velmi mě překvapilo letmé srovnání učebnice pro primu s vybranými učebni-
cemi pro první stupeň základní školy, kde se slov obsahujících záporku vyskytovalo
výrazně méně. Další velké překvapení mi poskytl samotný didaktický test – objevily
se problémy, které jsem nevěřila, že mohou na druhém stupni základní školy nastat
(např. označení útvaru ohraničeného úsečkou a dvěma kružnicovými oblouky za
trojúhelník), a které jsem neočekávala (potíže s označením přímky pomocí dvou
bodů, které na ní leží). Úspěšnost řešení navíc dosahovala mnou očekávaných
hodnot pouze ve čtyřech z celkových 23 úloh, resp. podúloh (více viz 3.5).

Vzhledem k tomu, že výzkumné šetření proběhlo výhradně v primách na
osmiletých gymnáziích, mohlo by být zajímavé srovnání, jak záporu rozumí žáci
na jiných školách nebo ve vyšších ročnících. V tomto směru by se práce dala rozšířit.
Dále by bylo možné rozlišovat slova se záporkou nejen podle slovních druhů, ale
také podle pádů, resp. osob, ve kterých se vyskytují (např. slovo „nerovnat se“
se nejčastěji vyskytuje ve třetí osobě čísla jednotného nebo množného). Bylo by
zajímavé zjistit, zda by to mělo pro učitele význam.

Největší přínos této práce pro praxi je zjištění, jak reaguje žák na zápor –
vazba více slov, které mohou obsahovat záporku, dělá žákům výrazné potíže.
V praxi se mohou vyskytovat testy, které tuto skutečnost v rámci různých variant
jednoho testu nezohledňují a znevýhodňují tak některé žáky. Z toho pohledu
by byla zajímavá např. analýza přijímacích testů na gymnázia z hlediska jejich
vyváženosti práce se záporem v různých variantách.
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Hlavním přínosem této práce pro mě bylo získání větší citlivosti na slova,
v nichž se používá záporka, a zjištění, že tato slova obecně mohou žákům dělat
výrazné problémy, obzvlášť pokud se vyskytují ve vazbě s jiným slovem se zá-
porkou. Vede mě to k tomu, abych se ve vlastní výuce zaměřila na návrat ke
slovní zásobě, která se aktuálně nepoužívá, s důrazem na slova obsahující záporku.
Dále mi to ukazuje, na co si musím dát pozor při vymýšlení testů na danou látku
(abych místo porozumění látce netestovala porozumění slovům se záporkou).
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Příloha A

Výňatky z RVP ZV

V této příloze jsou vypsány přepisy vět z prvních padesáti stran RVP ZV,
v nichž se vyskytuje alespoň jedno slovo se záporkou. Žádná věta obsahující
samostatné „ne“ se v uvedeném rozsahu neobjevila. Celý dokument se skládá ze
166 stran. Jedná se tedy o výňatek z prvních přibližně 30 % textu, kde se nachází
mj. vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace,
Informační a komunikační technologie a Člověk a jeho svět.

str. 4 Pokud není určeno jinak, platí vše, co je v RVP ZV stanoveno
pro 2. stupeň základního vzdělávání (resp. pro 6.–9. ročník), i pro
odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií.

str. 5 Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní
vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedago-
gickou i nepedagogickou veřejnost.

str. 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PRO NĚŽ NEBYL VYDÁN
RVP (text v tabulce)

str. 6 • vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základ-
ním vzdělávání žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících
víceletých středních škol;

str. 8 Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a
pracovat s ní.

str. 10 Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního
vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové
kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní
učení, vstup do života a do pracovního procesu.

str. 10 Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby
se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je
získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání.
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str. 11 Na konci základního vzdělávání žák: • vnímá nejrůznější problémové
situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí
o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, •
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k
objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

str. 13 . . . • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska
kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z
hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

str. 14 Očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) stanovují jen
orientační (nezávaznou) úroveň a při formulování výstupů v učebních
osnovách v ŠVP mají pomoci (na 1. stupni) stanovit vzdělávací cestu
vedoucí k naplnění očekávaných výstupů na konci 5. ročníku.

str. 15 Pokud není v daném tematickém okruhu žádný přímo související
očekávaný výstup, výstupy minimální doporučené úrovně nejsou
kódem označeny a představují vhodné specifické znalosti a dovednosti
dosažitelné i při případné úpravě výstupů.

str. 15 Očekávané výstupy, pro které není uveden výstup v minimální do-
poručené úrovni, mohou být při případných úpravách výstupů v
individuálním vzdělávacím plánu (IVP) bez náhrady vypuštěny.

str. 15 Pro svoji informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást
vzdělávacího obsahu.

str. 16 Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou sou-
částí všech vzdělávacích oblastí.

str. 16 Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura
jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité
i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.

str. 16 Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem
získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

str. 16 Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřed-
nictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující
vzdělávací obor.

str. 17 Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na
výsledcích vzdělávání v mateřském jazyce a v cizích jazycích, ale závisí
i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem
zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.

str. 18 ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost

str. 18 ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
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str. 19 ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně
ji užívá podle komunikační situace

str. 20 ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

str. 20 ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné
základní skladební dvojici označuje základ věty

str. 20 . . . - správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky

str. 21 ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých
textů

str. 22 ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
záměru

str. 23 . . . komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě
poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse

str. 23 ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

str. 23 • skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě,
rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu

str. 23 • obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk mateřský),
skupiny jazyků (slovanské – především slovenština – a jiné, jazyky
menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné
útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifi-
kace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové
příručky)

str. 25 CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně

str. 26 CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché
otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

str. 26 • mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí
pamětně osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

str. 27 CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích

str. 27 • mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci ko-
munikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

str. 28 DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas

str. 29 textbullet mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení
a porozumění)
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str. 30 Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzdě-
láváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

str. 30 Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být
do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení.

str. 30 Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalku-
látory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů)
a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matema-
tice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v
rýsovacích technikách.

str. 30 • rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a
osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů

str. 31 M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá
a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

str. 34 NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY (nad-
pis)

str. 34 M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, je-
jichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

str. 34 M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení
nemusí být závislé na matematických postupech

str. 35 • rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými

str. 35 M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti

str. 35 • funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá
úměrnost, lineární funkce

str. 36 M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových kon-
strukčních úloh

str. 36 • metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od
přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta

str. 37 NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY (nad-
pis)

str. 37 • logické a netradiční geometrické úlohy

str. 38 Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpo-
kladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení
profesní i zájmové činnosti.

str. 38 • zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům
vyskytujícím se na internetu či v jiných médiích
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str. 39 ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné
práce s výpočetní technikou

str. 42 Není nutné se vždy striktně držet tematických okruhů, podle po-
třeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k
očekávaným výstupům. (Pozn.)

str. 43 Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody
naší vlasti.

str. 43 Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden
nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném
souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi
obtížně obnovovat.

str. 43 Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do
dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního
režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd.

str. 44 ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším
okolí

str. 45 ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodin-
ných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům

str. 45 ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

str. 45 ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

str. 45 ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

str. 45 ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrá-
cené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

str. 46 ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků
a dospělých

str. 46 • vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a ne-
hmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní
a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce
peněz, úspory, půjčky

str. 46 • základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy
konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy
přírodního prostředí
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str. 47 ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní vý-
znam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních
památek

str. 48 ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip

str. 48 ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé
a neživé přírody

str. 48 • nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny
a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam

str. 49 ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bez-
pečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravi-
dla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

str. 49 ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek

str. 49 ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného cho-
vání; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných

str. 49 ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci;
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek

str. 50 • péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa,
výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný
režim; přenosné a nepřenosné nemoci, ochrana před infekcemi pře-
nosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, pre-
vence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních, osobní,
intimní a duševní hygiena

str. 50 • návykové látky, závislosti a zdraví – návykové látky, hrací auto-
maty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí
komunikace prostřednictvím elektronických médií

str. 50 • osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro
hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpeč-
ných látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostřed-
cích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích
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Příloha B

Tabulky pro rozbor učebnic

V této příloze se nalézají tabulky obsahující výňatky z učebnic pro primu –
věty, ve kterých se vyskytuje samostatně stojící „ne“, slova obsahující záporku
nebo grafické znaky.

B.1 Úvodní opakování

Na následujících stranách jsou výňatky z dílu Úvodní opakování (Herman
a kol., 2005).

ÚVOD

str. 6 Přicházejí sem totiž žáci z různých škol, jejichž matematická průprava
je velmi různorodá, a to nejen pokud jde o kvalitu, ale i tematickou
náplň.

str. 6 Tento opakovací sešit není pouhou sbírkou úloh, i když právě řešené
úlohy v něm mají významné místo.

str. 7 Máme totiž zkušenosti, že žáci často nedokážou to, co sami správně
vymyslí, srozumitelně a přehledně zapsat.

str. 7 Rovnice a nerovnice (název knihy)

str. 8 Pojem čísla si lidé osvojili velmi dávno, ještě v dobách, ze kterých se
nám nedochovaly žádné písemné památky.

str. 8 Větší počty popisovaly neurčitým slovem mnoho.

str. 8 S rozvojem hospodářské činnosti, zemních prací a obchodu se nároky
na počítání neustále zvyšovaly.

str. 8 Psali však bohužel na málo trvanlivý bambus a kůru stromů, takže
se jejich písemné záznamy nedochovaly.

str. 9 Geometrie však není věda o měření Země, ta se nazývá geodézie.
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str. 9 Z hlediska geometrie není důležité, z jaké látky jsou zkoumaná tělesa
utvořena, jakou mají barvu, hmotnost, teplotu apod.

str. 9 Protože geometrie popisuje prostorové vztahy světa, ve kterém ži-
jeme, lze jen stěží najít obor lidské činnosti, kde tvary a objemy
těles nehrají žádnou roli a kde se tedy obejdeme bez geometrických
poznatků.

LÁTKA

str. 10 Nejen z hodin matematiky, ale i z běžného života víte, že k vyjádření
nějakého počtu nebo množství či pro určení toho, kolikátý je daný
předmět v řadě podobných předmětů, používáme matematický pojem
zvaný číslo.

str. 11 Pro složitější výpočty je slovní vyjádření čísel naprosto nevhodné.

str. 11 V běžném životě často číslice a čísla nerozlišujeme.

str. 11 V matematice se však učíme nejen počítat, ale také přesně se vyjad-
řovat.

str. 12 Dohodneme se, že nulu nebudeme považovat za přirozené číslo.

str. 13 Výpočty s takovými čísly jsou obtížné, protože jejich zápisy jsou
dlouhé a nepřehledné.

str. 14 Kolik čísel lze zapsat pomocí některých z číslic 1, 5, 9 tak, aby se
žádná číslice v jednom čísle neopakovala?

str. 15 Ta označuje, že daný řád není v čísle zastoupen.

str. 15 Na jiných místech však nulu vynechat nemůžeme: např. čísla 703 a
73 jsou různá.

str. 16 Zapsané číslo je součtem všech svých číslic, pokud v něm někde
nestojí znak menšího čísla před větším.

str. 16 Teprve pak sečteme všechna (zmenšená i nezmenšená) čísla.

str. 16 Pravidla, která jsme uvedli, však nejsou vždy dodržována.

str. 17 Ještě komplikovanější je počítání s takto zapsanými čísly - jednoduché
není ani sčítání a odčítání „málociferných“ čísel.

str. 19 Napište všechna trojciferná čísla vytvořená z číslic 0, 1, 2, 3, ve kterých
se žádná číslice neopakuje.

str. 21 Pro každý objekt je jednoznačně určeno, zda do dané množiny patří,
nebo nepatří.

str. 22 Značení prvku jedním písmenem však není vždy nutné.

str. 22 Na pořadí zapsaných prvků nezáleží: {t, p, g, k} = {k, p, t, g},
{červená, bílá, modrá} = {bílá, modrá, červená}.
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str. 22 Na tomto diagramu je navíc znázorněno, že číslo 8 do množiny B
nepatří.

str. 23 Ukážeme ještě, jak symbolicky zapsat, zda daný prvek do dané mno-
žiny patří, či nepatří.

str. 23 V našem případě platí: 8 /∈ B (čti: číslo 8 nepatří do množiny B).

str. 23 Znak ∈můžeme také číst „je prvkem množiny“, znak /∈ „není prvkem
množiny“.

str. 23 Je dána množina T = {7, 9, 11, 15, 20}. Rozhodněte, zda platí a)
9 ∈ T, b) 21 ∈ T, c) 11 /∈ T, d) 6 /∈ T.

str. 23 Určete danou množinu společnou vlastností jejích prvků: a) T =
{h, ch, k, r, d, t, n}, b) P = {červenec, srpen}, c) N = {c, d, e, f, g, a,
h}. (Nebudete-li si v případě b) vědět rady, nic si z toho nedělejte,
o prázdninách se vás na to nikdo ptát nebude. Nebudete-li si vědět
rady v případě c), zazpívejte si!)

str. 24 V matematice je výhodné uvažovat i o množinách, které nejsou
konečné.

str. 24 Počet prvků této množiny nelze vyjádřit žádným přirozeným číslem:
ke každému přirozenému číslu můžeme totiž vytvořit číslo o 1 větší.

str. 24 Množiny, které nemají konečný počet prvků, se nazývají nekonečné.

str. 25 Zvláštní postavení mezi konečnými množinami má množina, která
neobsahuje žádný prvek.

str. 25 Ta se nazývá prázdná a značí se symbolem ∅.

str. 25 Určete, kolik prvků má množina všech čísel, které lze zapsat římskými
číslicemi I, V a X. Neuvažujte zápisy se čtyřmi stejnými číslicemi
za sebou.

str. 27 Je dobré si uvědomit, kdy jedna množina X není podmnožinou druhé
množiny Y.

str. 27 To nastane, když některý (tzn. alespoň jeden) prvek množiny X
nepatří do množiny Y.

str. 27 Protože prázdná množina neobsahuje žádný prvek, považujeme ji
za podmnožinu každé množiny.

str. 28 Množina D má tyto podmnožiny: prázdnou množinu ∅, tři jedno-
prvkové množiny X1 = {1}, X2 = {2}, X3 = {3}, tři dvouprvkové
množiny Y1 = {1, 2}, Y2 = {1, 3}, Y3 = {2, 3}, jednu tříprvkovou
D = {1, 2, 3}.

str. 28 Žádné jiné podmnožiny množina D nemá.

str. 28 Označení pomocí indexů je výhodné i tehdy, je-li počet označova-
ných předmětů tak velký, že by k jejich označení nestačila písmena
abecedy.
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str. 28 Vypište všechny podmnožiny množiny A = {1, 2, 3, 4}, které nejsou
podmnožinami množiny B = {1, 2, 4, 5}.

str. 29 b ∈ C, a /∈ C . . . příslušnost prvku k množině (tabulka)

str. 29 ∅ nebo { } . . . prázdná množina (tabulka)

str. 30 Rozhodněte, zda následující množiny jsou konečné, nebo nekonečné.

str. 31 O množině N = {1, 2, 3, . . .} všech přirozených čísel již víme, že je
nekonečná.

str. 31 V matematice to zapisujeme pomocí známých znaků nerovností >
(čti „je větší než“) a < (čti „je menší než“): 23 > 19 neboli 19 < 23.

str. 31 Do rámečku doplňte správný znak nerovnosti.

str. 33 Z 1. třídy znáte nejen sčítání, ale také odčítání čísel a souvislost
mezi těmito dvěma operacemi.

str. 34 Slovem rozdíl však označujeme nejenom výsledek, ale také zápis
odčítání.

str. 38 Slovem podíl označujeme nejenom výsledek, ale také zápis dělení.

str. 38 Výraz 125 : 5 můžeme číst nejen „125 děleno 5“, ale také „podíl
čísel 125 a 5“.

str. 38 Dělíme-li přirozené číslo přirozeným číslem, nemusí to dopadnout
tak „šťastně“, jak se to třikrát stalo Honzovi.

str. 38 Číslo 3 se nazývá neúplný podíl a číslo 1 zbytek při dělení čísla 16
číslem 5.

str. 39 Určete neúplný podíl a zbytek.

str. 39 V mnoha praktických situacích není třeba (nebo ani není možné)
počítat s přesnými číselnými údaji.

str. 40 Proto číslo 2 459 zaokrouhlíme: 2 459 .= 2 459 (na jednotky se zao-
krouhlením číslo nezmění).

str. 41 Již jste poznali, že k některým výpočtům přirozená čísla nestačí.

str. 41 Každé desetinné číslo, s kterým jste dosud počítali, bylo složeno z
celé části a z necelé části tvořené desetinami a setinami.

str. 41 Čárce, která v zápise desetinného čísla odděluje celou a necelou část,
říkáme desetinná čárka.

str. 41 Číslo 16 je celou částí a číslo 0,32 necelou částí uvažovaného čísla.

str. 42 grafické znázornění předchozí věty

str. 45 Pokud v čísle 353 zaměníme číslice na místech jednotek a stovek, číslo
se nezmění.

str. 45 Doplňte neznámého sčítance označeného otazníkem.
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str. 47 Určete neúplný podíl a zbytek (proveďte také zkoušku).

str. 47 Určete, kterou číslici můžeme napsat do rámečku, aby vzniklá nerov-
nost platila.

str. 49 Zatím jsme však neřešili složitější úlohy, kdy je třeba provést několik
početních operací v určitém pořadí.

str. 51 Kdybychom závorky nepoužili, vyšel by nesprávný výsledek: 3 ·
5 + 7 = 15 + 7 = 22.

str. 54 K vyjádření toho, že se dvě čísla nebo dva číselné výrazy nerovnají
používáme symbol ̸=, který čteme „není rovno“.

str. 54 Například 5− 2 ̸= 7.

str. 54 Zápis x− 2 = 7 nemůžeme nazvat rovností.

str. 54 Objevuje se zde neznámé číslo, které je třeba určit.

str. 54 Nazývá se neznámá; obvykle se označuje písmenem x.

str. 54 Řešit rovnici znamená určit všechna čísla, která je možné dosadit za
neznámou, aby se rovnice „přeměnila“ v rovnost.

str. 54 Slovo „řešení“ se u rovnic používá ve dvojím významu: jednak zna-
mená postup, kterým určujeme neznámou, jednak se jím pojmeno-
vává i „správná hodnota“ neznámé – kořen rovnice.

str. 55 Ani trojím řešením jsem nenalezl řešení. (obrázek)

str. 55 Nepoužívali však symbolické zápisy jako my.

str. 55 Rovnice se vyjadřovaly a řešily jen slovně, proto byla řešení kompli-
kovaná a nepřehledná.

str. 56 Provedem tzv. zkoušku správnosti řešení: Dosadíme vypočítanou
hodnotu neznámé do obou stran původní rovnice.

str. 56 Ačkoliv většina rovnic, se kterými jste se dosud setkali, má právě
jeden kořen, nemusí tomu tak být vždy.

str. 56 Naopak rovnice (3− 3) · x = 1 nemá žádný kořen.

str. 56 Ať za x dosadíme jakékoli číslo, vždy dostaneme L = 0, P = 1, tj.
nikdy nevyjde rovnost, ale vyjde chybný zápis 0 = 1.

str. 56 Některé rovnice mohou mít nekonečně mnoho kořenů.

str. 58 Řešte rovnici s neznámou m a proveďte zkoušku.

str. 58 To je někdy obtížné, protože žádný obecný recept, „jak na to jít“,
neexistuje.

str. 61 Čtyřnásobek neznámého čísla je o 3 větší než číslo 17.

str. 61 Určete neznámé číslo.

str. 61 „neznámé číslo“ ve vzorovém řešení (náhled do sešitu) . . . 2x
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str. 63 Setkali jste se s nimi nejen v hodinách matematiky v základní škole,
ale máte o nich dobrou názornou představu i z běžného života.

str. 63 Nedá se rozdělit na menší části.

str. 64 Kdybychom bod znázornili v sešitě nebo na tabuli malou tečkou,
nemusel by být vidět.

str. 64 Přímka je množina bodů tvořících „rovnou čáru“, která nemá
„začátek“ ani „konec“.

str. 64 Body jsou na přímce „naskládány hustě“ a na každém „kousku“
přímky je jich nekonečně mnoho.

str. 65 Na následujícím obrázku je znázorněna přímka q = XY a bod Z,
který na ní neleží.

str. 65 Zapíšeme to dvojím způsobem: Z /∈ q (čti „bod Z neleží na přímce
q“), Z /∈↔ XY (čti „bod Z neleží na přímce XY “).

str. 66 Takových bodů je nekonečně mnoho, na našem obrázku je znázorněn
jeden z nich, a to bod Q.

str. 66 Při označení přímky pomocí jejích dvou bodů nezáleží na pořadí, ve
kterém body zapíšeme (přímka XY je totožná s přímkou Y X).

str. 67 Ostatní body úsečky AB, kterých je nekonečně mnoho, jsou její
vnitřní body.

str. 67 Vysvětlete sami následující zápisy: C ∈↔ AB, B ∈↔ AC, A ∈↔ BC,
C ∈ AB, B /∈ AC, A /∈ BC.

str. 68 Shodné úsečky však nemusí mít dokonce žádný společný bod.

str. 69 Střed úsečky není jediný bod roviny, který má od bodů A, B stejnou
vzdálenost.

str. 69 Pro každý bod Y /∈ o platí |Y A| ̸= |Y B|.

str. 69 |Y A| ̸= |Y B| u grafu

str. 70 Narýsujte přímku q a body M , N , O, P , Q, pro které platí: M ∈ q,
N ∈ q, O /∈ q, P = N , Q ∈ q.

str. 70 Zvolte v rovině tři různé body A, B, C tak, aby všemi třemi a)
procházela jedna přímka, a tuto přímku narýsujte, b) neprocházela
žádná přímka.

str. 70 Narýsujte polopřímky PX a RY tak, aby a) byly navzájem opačné,
b) měly společný počátek, ale neležely v jedné přímce, c) jejich
průnikem byla úsečka PR.

str. 70 Narýsujte obrázky k následujícím zápisům: a) přímka p, A ∈ p, B ∈ p,
B ̸= A, C /∈ p, D = B, b) různé body X, Y , Z neležící v přímce,
↦→ XY , ↦→ XZ, ↦→ Y Z, c) přímka q, A /∈ q, B /∈ q, C /∈ q, Q ∈ q,
↦→ QA, ↦→ QB, ↦→ QC, d) přímka m, A /∈ m, B /∈ m, C /∈ m,
P ∈ m, ↦→ AP , ↦→ BP , ↦→ CP .
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str. 70 Zvolte tři body C, D, E, které neleží v přímce.

str. 71 Je jasné, že celý úhel vybarvit nemůžeme.

str. 71 Je to totiž množina bodů v rovině, která není „ohraničená“.

str. 71 Ty body úhlu, které neleží na jeho ramenech, se nazývají vnitřní
body úhlu.

str. 71 Obě krajní písmena označují body vybrané po jednom na každém
ramenu úhlu (na pořadí ramen nezáleží).

str. 72 Z pouhého zápisu ∠AV B tedy nepoznáme, o který z následujících
dvou úhlů jde.

str. 72 Značku ∠ pak v textu k těmto písmenům nepřipisujeme.

str. 72 Nepíšeme tedy ∠α, nýbrž pouze α, nebo „úhel α“.

str. 73 Na obrázku jsou úhly α, β a body P , O, Z, N , A, S, J , E. Určete,
které z těchto bodů a) jsou vnitřní mi body úhlu α, b) patří úhlu α,
c) jsou vnitřními body úhlu β, d) patří úhlu β, e) patří úhlu α, ale
nepatří úhlu β.

str. 73 Na úhel β se vám úhel α takto přiložit nepodaří.

str. 75 Úhel Y XZ z obrázku není jediným řešením naší úlohy.

str. 75 Často není důležité, které z nich si narýsujete.

str. 75 Zjistili jsme, že úhly ρ a σ nejsou shodné, úhel σ je „větší“ než úhel
ρ.

str. 79 Naproti tomu nulový úhel AV A žádný vnitřní bod nemá.

str. 79 „Kousek“ úhlu však zůstal nezměřen.

str. 81 Abychom nemuseli úhloměr otáčet a číst jeho stupnici „vzhůru
nohama“, použijeme tentokrát vnější stupnici.

str. 82 Na dalším úhlu vyzkoušejte sami, že měřit úhloměrem není těžké.

str. 84 Co jsou ostré, tupé a nekonvexní úhly? (nadpis)

str. 84 Úhel, který je „větší“ než přímý a „menší“ než plný, se nazývá
nekonvexní.

str. 84 Na obrázku je nekonvexní úhel GHI: 180◦ < |∠GHI| < 360◦.

str. 85 Určete velikosti vyznačených neznámých úhlů z náčrtku.

str. 85 Jak měříme a rýsujeme nekonvexní úhly?

str. 85 Obvykle „od oka“ rozeznáme, zda je daný úhel ostrý, tupý či nekon-
vexní.

str. 85 S nekonvexními úhly se setkáte jen výjimečně.
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str. 85 Nejprve změříme velikost nekonvexního úhlu GHI z následujícího
obrazku.

str. 87 nekonvexní úhel (přehled úhlů)

str. 88 My v hodinách matematiky nemůžeme s takovou přesností (na
minuty a vteřiny) úhly ani měřit, ani rýsovat.

str. 90 Prohlédněte si, jak vypadá osa ostrého, tupého a nekonvexního
úhlu.

str. 94 Jestliže přímky p, q nemají žádný společný bod, říkáme jim rovno-
běžné přímky neboli rovnoběžky.

str. 94 Průnikem dvou rovnoběžných přímek je tedy prázdná množina: p∩q =
∅.

str. 94 Skutečnost, že přímky p a q jsou různoběžné, zapíšeme pomocí škrt-
nutého znaku rovnoběžnosti ∦∦∦ takto: p ∦∦∦ q.

str. 95 Jestliže bod A na přímce b neleží, provádí se konstrukce dvěma
pravítky, z nichž aspoň jedno je trojúhelníkové.

str. 95 Na nich je rozlišeno, zda bod A leží na přímce b, nebo na ní neleží.

str. 95 Narýsujte libovolnou přímku a. Sestrojte a) přímku b rovnoběžnou s
a, která není s a totožná, b) přímku c různoběžnou s a, která není
k a kolmá, c) přímku d kolmlou k a.

str. 96 Je dána přímka x a bod X tak, že X /∈ x.

str. 98 V celé kapitole nebudeme uvažovat o nekonvexních úhlech.

str. 101 Přesvědčte se na obrázku, že nejsou shodné ani souhlasné úhly σ a
ρ, ani střídavé úhly σ a τ .

str. 102 Zmíněným způsobem často rozhodujeme o rovnoběžnosti přímek, o
kterých dopředu nevíme, jakou mají vzájemnou polohu.

str. 102 Dva úhly, jejichž velikost známe, nejsou ani souhlasné ani střídavé.

str. 103 Narýsujte přímku p, zvolte bod A ∈ p a bod B /∈ p.

str. 106 Podle obrázku vyberte pravdivé zápisy: a) A ∈ k, b) A /∈ k, c) B ∈ k,
d) B /∈ k, e) C ∈ k, f) C /∈ k.

str. 106 Body roviny, které na kružnici k neleží, můžeme rozdělit do dvou
skupin.

str. 107 V běžném jazyce se často pojmy kružnice a kruh přesně nerozlišují.

str. 107 Vyznačte nějaké body H, L, M , pro které platí: H /∈ K, L ∈ K,
L ∈ k, M ∈ K, M /∈ k.

str. 107 Vyznačený bod A, který na přímce p neleží, se jmenuje vnitřní bod
znázorněné poloroviny.

str. 107 Žádné jiné body neobsahuje.

B-14



str. 108 Na obrázku je vyznačena přímka q = XY a dva body A, B, které na
ní neleží.

str. 108 Mají společnou hraniční přímku q, ale nemají žádný společný vnitřní
bod.

str. 108 Zvolte v rovině tři body A, B, C, které neleží na jedné přímce.

str. 108 Zvolme v rovině tři body A, B, C, které neleží na jedné přímce, a
sestrojme úsečky AB, BC a CA.

str. 108 Body roviny, které na této čáře neleží, můžeme rozdělit do dvou
skupin.

str. 108 Body trojúhelníku, který neleží na žádné z jeho stran, se nazývají
vnitřní body trojúhelníku.

str. 110 Tyto tři body však nesmějí ležet na jedné přímce.

str. 110 Z některých trojic úseček a, b, c však trojúhelník ABC se stranami a,
b, c sestrojit nelze.

str. 110 Víme totiž, že pro strtany trojúhelníku platí trojúhelníková nerov-
nost.

str. 110 Obecně to zapíšeme nerovnostmi: a + b > c, b + c > a, c + a > b.

str. 111 Známe-li délky úseček a, b, c, stačí ověřit nerovnost jedinou: tu, ve
které porovnáváme součet délek dvou kratších úseček s nejdelší.

str. 111 Zbývající dvě nerovnosti jsou pak splněny samozřejmě.

str. 113 Žádné dvě z jeho stran nemají stejnou délku.

str. 113 Trojúhelníky T4 a T5 jsou nejen rovnoramenné, ale dokonce rovno-
stranné.

str. 113 Mají-li dvě strany společný krajní bod, nazývají se sousední, pokud
žádný společný bod nemají, nazveme je protějšími.

str. 113 Proto zápis ACBD neoznačuje daný čtyřúhelník.

str. 114 Na obrázku vpravo vidíte, že tomu tak není.

str. 114 Takové čtyřúhelníky se nazývají nekonvexní a dále se jimi nebu-
deme zabývat.

str. 115 Dodejme ještě, že body čtyřúhelníku, které neleží na jeho stranách,
nazýváme jeho vnitřními body.

str. 118 V prostoru existuje nekonečně mnoho různých rovin.

str. 119 Zkoumání prostorových útvarů je ztíženo tím, že neumíme kreslit
„prostorové obrázky“.

str. 119 Rovina je určena třemi svými body, které neleží v jedné přímce.
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str. 119 Jestliže roviny α, β nemají žádný společný bod, říkáme jim rovno-
běžné roviny.

str. 119 Pro rovnoběžné roviny α a β platí: α ∩ β = ∅.

str. 119 Představme si dvě roviny, které nejsou rovnoběžné, např. desky
pootevřeného sešitu.

str. 120 Jestliže přímka p nemá s rovinou α žádný společný bod, říkáme, že
přímka p je rovnoběžná s rovinou α.

str. 120 Platí p ∩ α = ∅.

str. 121 Může se však stát, že v jedné rovině neleží.

str. 121 To nastane, když nemají žádný společný bod a nejsou rovnoběžné.

str. 123 Jeho podstavy pak nemusí být vodorovné ani boční stěny svislé.

str. 124 Proto u kvádru podstavy a boční stěny nerozlišujeme.

str. 126 V rovině vybereme mnohoúhelník M a pak zvolíme bod V , který v
této rovině neleží.

str. 129 Drát je křehký, proto se nemůže ohýbat.

str. 130 Číslice se v sestavovaném čísle nesmějí opakovat.

str. 132 Zapište pomocí znaků ∈ a /∈, která z písmen K, L, M, N, O, P, Q, R,
S, T, U, V, X, Y, Z jsou a která nejsou prvky množiny A.

str. 134 Jak musíme změnit menšitele, aby se původní rozdíl a) nezměnil, b)
zvětšil o 50, c) zmenšil o 50?

str. 135 Bez násobení doplňte do rámečku správný znak nerovnosti.

str. 135 Zvětšíme-li jedno číslo o 4 a druhé nezměníme, dostaneme součin
864.

str. 135 Kolik celých nepřestupných let?

str. 135 Nezapomněli jste na přestupné roky?

str. 138 Za kolik korun by měl prodávat 1 kg směsi, aby neprodělal?

str. 139 Pomozte Miladě a přepiště recept tak, aby porce takové polévky vyšly
nejen pro všechny pozvané spolužáky, ale i pro ni.

str. 139 Narýsujte tři přímky p, q, r tak, aby jejich průnik byl a) prázdná
množina, b) jednoprvková množina, c) nekonečná množina.

str. 140 Nulové a plné úhly neuvažujte.

str. 140 Rozmístěte v rovině čtyři pravé úhly tak, aby žádné dva z nich neměly
společný bod.

str. 140 Jaký největší počet pravých úhlů se vám podaří rozmístit v rovině
tak, aby žádné tři z nich neměly společný bod?
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str. 141 Narýsujte tři libovolné nekonvexní úhly α, β a γ a změřte jejich
velikosti.

str. 141 Nekonvexní úhly neuvažujte.

str. 147 Mohou se pohybovat po jedné hraně od jednoho vrcholu ke druhému,
na vrcholy však nesmějí.

SAMOSTATNÉ NE

str. 21 Snadno sami určíte, který objekt do uvedených množin započítat a
který ne.

str. 68 Narýsujte úsečku KL shodnou, ne však totožnou s úsečkou AB z
předchozí úlohy.

str. 110 Pak totiž dobře vidíme, které body roviny v trojúhelníku leží a které
ne.

B.2 Kladná a záporná čísla

Na následujících stranách jsou výňatky z dílu Kladná a záporná číslaí (Herman
a kol., 2004).

ÚVOD

str.4 Nezakrýváme, že naše učebnice jsou psány pro žáky s hlubším
zájmem o matematiku a další přírodovědné předměty.

str. 4 Nejedná se nám v žádném případě o signál k bezduchému memo-
rování, ale o výzvu, aby se žáci nad obsahem těchto vět důkladně
zamysleli a správně je pochopili.

str. 6 Snad ani o prázdninách se nenajde den, kdy bychom nepočítali
nějaké předměty, nějaký čas, nějakou vzdálenost nebo alespoň peníze
při placení v obchodě.

str. 6 Proto mnozí učenci až do raného novověku vůbec s nulou jako číslem
nepočítali.

str. 6 Podobně „nelehký osud“ měla i čísla, kterým dnes říkáme záporná
a která jsou hlavním tématem tohoto sešitu.

LÁTKA

str. 7 Desetinná čísla pro vás nejsou něčím úplně neznámým.

str. 7 Možná už také víte, že k některým výpočtům nám desetiny a setiny
nestačí.
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str. 7 Každé desetinné číslo je složeno z celé části a z necelé části.

str. 7 Necelé části desetinných čísel, se kterými jste dosud počítali, byly
tvořeny desetinami a setinami.

str. 7 Číslo 16 je celá část a číslo 0,32 necelá část původního čísla.

str. 7 Necelá část je složena ze 3 desetin a 2 setin.

str. 7 necelá část (obrázek)

str. 8 V praxi se díly menší než miliontiny nezapisují jako desetinná čísla,
ale vyjadřují se pomocí mocnin.

str. 10 Tím jsme „přidali“ 0 setin, takže jsme původní číslo nezměnili.

str. 11 Složitější situace nastane, když je za desetinnou čárkou více nenulo-
vých číslic.

str. 11 Víte již, že číslo 0,35 (složené z tří desetiny a pěti setin) nečteme
„žádná celá, tři desetin, pět setin“, ale jednodušeji: „žádná celá, třicet
pět setin“.

str. 11 Vysvětléme, na čem je čtení necelých částí založeno.

str. 11 V rozvinutém zápisu čísla nejsou desítky a setiny zastoupeny.

str. 12 Ani na této číselné ose však nemůžeme přesně znázornit například
číslo 0,428.

str. 13 Do stejného obrázku však nemůžeme znázornit to, co nám na čísel-
ných osách dosud nikdy nechybělo: obrazy čísel 0 a 1.

str. 14 Zapisujeme to nerovnostmi.

str. 14 Nerovnost 1,25 > 0,95 je jasná, neboť první číslo má větší celou
část než druhé.

str. 16 Vkládáme-li např. číslo s větším počtem desetinným míst, bude na
kalkulačce vždy zaokrouhleno dolů, protože další číslice se na displej
prostě „nevejdou“.

str. 19 Nezapomeňte, že na většině kalkulaček se na displeji zobrazuje
místo desetinné čárky desetinná tečka.

str. 19 Někdy však kalkulačku nemáme po ruce.

str. 21 Podívejte se na příklady, kdy tomu tak není.

str. 21 Můžeme si pomoci tak, že na „neobsazená“ místa tisícin dopíšeme
nuly.

str. 22 Převádět násobení na opakované sčítání je však nepraktické.

str. 29 Vidíme, že nezáleží na pořadí, ve kterém násobíme.
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str. 31 Jak se změní součin dvou činitelů, jestliže první činitel a) se zvětší
2,2krát a druhý činitel se nezmění, b) se změní 0,8krát a druhý
činitel se zvětší 2,5krát, c) se zmenší dvakrát a druhý činitel se zvětší
2,6krát, d) se zvětší pětkrát a druhý činitel se zmenší 2,5krát, e) se
zmenší pětkrát a druhý činitel se zvětší 2,5krát.

str. 33 Nyní uvedeme z Honzova sešitu dva příklady, kdy tomu tak není.

str. 33 Na předchozím postupu se přitom nic nezmění.

str. 34 Kdyby ani pak dělení neskončilo, mohla by sepisovat nuly z dalších
míst.

str. 34 Někdy ani takové sepisování není nic platné – dělení nelze ukončit.

str. 35 Výsledek dělení dvou čísel se nezmění, vynásobíme-li obě čísla deseti,
stem, tisícem, . . .

str. 39 Výsledek 1,5, který v průběhu dělení vychází, není správný.

str. 40 Při zaokrouhlování dolů (první příklad) už „neúplný“ výsledek znovu
nepřepisovala.

str. 43 Pokud chceme vyjádřit hodnoty některých veličin (času, délky, obsahu
atd.), nestačí nám samotná čísla.

str. 43 Řeknete-li svému kamarádovi: „Cesta mi trvala 6“, nemůže si udělat
žádnou představu, jak dlouho jste vlastně cestovali.

str. 44 Z šedesátkové soustavy vycházejí nejen převodní vztahy mezi různými
jednotkami času, ale také vztahy mezi jednotkami velikosti úhlu –
stupni, minutami a vteřinami.

str. 45 Jednotku s předponou deka- jsme neuvedli úmyslně.

str. 45 Ty však nepatří do soustavy jednotek, které se mají používat např.
ve fyzice.

str. 46 Prázdné čtverečky odpovídají jednotkám, které se neužívají nebo
užívají jen zřídka: byly by to např. hektogram či decigram.

str. 55 Číselná osa, kterou vidíme mezi oběma teploměry, je pro vás možná
neobvyklá, protože jste dosud kreslili číselné osy pouze vodorovně.

str. 56 Podobně záporná nejsou pouze čísla −1, −2, −3, −4, . . . , ale také
například čísla −1,2; −0,5; −12,028.

str. 56 Neřadíme ho ani k číslům kladným ani k číslům záporným.

str. 57 jediné celé číslo,k teré není ani kladné, ani záporné, je číslo 0.

str. 58 Všechna celá čísla tvoří nekonečnou množinu, kterou značíme pís-
menem Z.

str. 60 Všechny čtyři nerovnosti můžeme vyčíst z obrázku jedné číselné
osy.
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str. 61 Platí-li pro dvě přirozená čísla nerovnost a < b, platí pro opačná
záporná celá čísla nerovnost −a > −b.

str. 61 Platí-li pro dvě přirozená čísla nerovnost a > b, platí pro opačná
záporná celá čísla nerovnost −a < −b.

str. 62 Rozhodněte, který znak nerovnosti patří do rámečku.

str. 64 Dodržte přitom všechny vyznačené nerovnosti.

str. 64 Víme, jak se znázorňují na číselné ose, neumíme však s nimi zatím
počítat.

str. 64 S jinými čísly v této kapitole počítat nebudeme.

str. 65 Napsali jsme je bez závorek, neboť se s nimi už dále nic „neděje“.

str. 66 Zatím jsme neodčítali větší číslo od menšího.

str. 66 Bylo to proto, že jsme neznali záporná čísla.

str. 68 Dohodneme se, že u kladných změn znaménko „plus“ opět psát
nebudeme.

str. 68 Již z dřívějška víme, že při sčítání kladných čísel nezáleží na jejich
pořadí.

str. 68 Nyní vidíme, že na pořadí nezáleží ani při sčítání čísel celých.

str. 71 Oba sčítance součtu a + b při tom „zrovnoprávníme“, když nejen
přičtení čísla b, ale i prvního sčítance a znázorníme skokem, a to od
čísla 0 k číslu a.

str. 72 Součet několika celých čísel nezáleží na pořadí, ve kterém tato čísla
sečteme.

str. 72 Znázorňování rozdílu dvou čísel podrobně vysvětlovat nemusíme.

str. 76 Určete neznámá čísla a, b, c, d.

str. 77 Pořadí číslic nesmíte měnit, ale můžete číslice spojovat ve víceciferná
čísla.

str. 82 Žádné takové číslo však neexistuje, protože součin x · 0 je roven 0,
ať za x dosadíme jakékoliv číslo.

str. 82 Dělit nulou nemá smysl.

str. 82 Nemá smysl ani podíl 0 : 0, neboď rovnost x · 0 = 0 platí pro každé
x.

str. 82 Jak určujeme podíl nenulových čísel s libovolnými znaménky?

str. 85 Protože číslo 4,2 znázornit na číselné ose umíme, není obtížné zná-
zornit i číslo −4,2.

str. 87 Změníme-li porovnávaná kladná čísla na čísla opačná záporná, znak
nerovnosti se „obrátí“.
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str. 87 Platí-li pro dvě kladná desetinná čísla nerovnost a < b, platí pro
opačná záporná desetinná čísla nerovnost −a > −b.

str. 87 Platí-li pro dvě kladná desetinná čísla nerovnost a > b, platí pro
opačná záporná desetinná čísla nerovnost −a < −b.

str. 87 Zapište nerovnostmi, mezi kterými dvěma po sobě jdoucími celými
čísly leží čísla: −3,24; −218,321; −1 111,1; −0,000 008; −117,117.

str. 90 Pokud je dělení neukončené (nebo „příliš dlouhé“) budeme výsledky
vhodně zaokrouhlovat.

str. 90 Nesetkali jsme se však dosud se zaokrouhlováním čísel záporných.

str. 92 Množina D je nekonečná.

str. 92 Uvedené tři množiny N, Z a D nevyčerpávají všechny druhy čísel.

str. 93 Zapište nerovnostmi, mezi kterými dvěma po sobě jdoucími celými
čísly leží čísla: a) 8,4 a −8,4, b) 34,8 a −34,8, c) −215,6 a 215,6.

str. 97 Pro součin nenulových čísel platí pravidlo: Je-li v součinu lichý
počet záporných činitelů, je výsledek záporný.

str. 97 Jestliže při tomto sdružování všechny záporné činitele
„nevyčerpáme“, pak právě jeden zbude.

str. 98 Nemůžeme však vynechat závorky, které „obklopují“ čísla se zna-
ménky.

str. 98 Stejně tak nebudeme někdy psát závorky „kolem“ prvního činitele.

str. 101 Zdůrazněme, že ve skutečnosti Petr žádný den přesně 64 kg jablek
nenatrhal – v pondělí a ve středu sklidil více, v úterý méně.

str. 101 Zapisujeme ji kladným číslem se znaménkem plus, které tentokrát
nevynecháváme.

str. 103 Porovnejte nerovnostmi součiny: a = (−2) · (−5) · (−6,1), b =
(−2) · 4 · (−7,9) · (−1), c = (−9,7) · (−2) · (−3).

str. 105 Písmena O, J většinou k číselné ose nepřipisujeme a oba body
popisujeme pouze čísly 0 a 1.

str. 108 K určení polohy bodu v dané rovině nám však jedna souřadnice
nestačí.

str. 108 Neumíme však vyjádřit, jak „vysoko nad osou x“, nebo „hluboko
pod osou x“ je bod A umístěn.

str. 109 Taková „nepřesnost“ má výhodu: vidíme, ke které ose která souřad-
nice patří.

str. 113 Zařadili jsme do nítotiž tři řešené a tři neřešené úlohy z matematické
olympiády.
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str. 113 Můžeme tedy své vlastní řešení porovnat nejen s tím, které uvádíme
v učebnici, ale také s řešením autora úlohy, které je v příslušné ročence
uvedeno.

str. 115 Na místa hvězdiček doplňte neznámá čísla tak, aby pod každou
dvojicí sousedních čísel jednoho řádku byl jejich součin.

str. 115 Začneme tím, že neznámá čísla označíme písmeny.

str. 120 Určete všechna různá necelá čísla, která mohl sestavit, jestliže měl
na kartičkách napsány tyto číslice: a) 1, 5, b) 0, 1, c) 0, 1, 5, d) 0, 0,
5, e) 0, 5, 5, f) 1, 1, 1.

str. 120 Při sestavování čísel Honza nemusel použít všechny kartičky.

str. 128 Zapište symbolicky pomocí znaků nerovnosti: a) číslo a je větší
než −3, b) číslo b je kladné, c) číslo c je menší než −3, d) číslo d je
záporné.

str. 130 Zapište nerovnostmi, mezi kterými dvěma po sobě jdoucími celými
čísly leží číslo: a) 9,45, b) −9,45, c) 34,7, d) −34,7, e) 0,28, f) −2,8.

str. 131 Uveďte jedno kladné a jedno záporné číslo x, které splňuje danou
nerovnost: a) x < 3, b) x < 1, c) x > −0,1, d) x > −0,01.

str. 131 Najděte všechna celá čísla x, která vyhovují nerovnostem: a) −2,7 <
x < 1,3, b) −7,4 > x > −9,3, c) −6,2 < x < 2,5, d) −9,8 > x > −1,6.

SAMOSTATNÉ NE

V celé učebnici se nevyskytuje.

B.3 Dělitelnost

Na následujících stranách jsou výňatky z dílu Dělitelnost (Herman a kol.,
2003a).

ÚVOD

str. 6 Nezakrýváme, že naše učebnice jsou psány pro žáky s hlubším
zájmem o matematiku a další přírodovědné předměty.

str. 7 Nejedná se nám v žádném případě o signál k bezduchému memo-
rování, ale o výzvu, aby se žáci nad obsahem těchto vět důkladně
zamysleli a správně je pochopili.

str. 8 S rozvojem různých odvětví (zemědělství, stavitelství, obchodu apod.)
byli lidé nuceni používat nejen větší a větší čísla, ale i provádět
neustále složitější výpočty.
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str. 8 Seznámíme se tak se základy matematické disciplíny zvané teorie
čísel, která spolu s planimetrií stála u zrodu samotné matematiky,
neztratila však dodnes svou vědeckou atraktivitu.

str. 8 Někdy bude užitečné uvažovat i o čísle 0, které mezi přirozená čísla
nepatří.

LÁTKA

str. 9 Tak např. číslo 10 je násobkem čísla 2, číslo 11 násobkem čísla 2 není.

str. 10 Číslo 10 není násobkem čísla 3.

str. 10 Jak zjistíte, kdy číslo je a kdy není násobkem jiného čísla?

str. 10 28 není násobkem čísla 3.

str. 10 Pokud toto dělení vyjde se zbytkem, není čísla a násobkem čísla b.

str. 10 Řekněte aspoň tři čísla, která nejsou násobky čísla 12.

str. 11 Doplňte slovo je nebo není tak, aby následující věty byly pravdivé.

str. 13 Naopak, číslo 10 není dělitelné číslem 4.

str. 13 Také říkáme, že číslo 4 nedělí číslo 10.

str. 13 Tak o každém z čísel 1, 2, 5 a 10 řekneme, že je dělitelem čísla 10,
ale např. číslo 4 není dělitelem čísla 10.

str. 13 Když jsem dělil dělence 10 dělitelem 4, zjistil jsem, že číslo 4 není
dělitelem čísla 10. (obrázek)

str. 15 Doplňte slova „dělitelem“ nebo „násobkem“ tak, aby vytvořené věty
byly pravdivé: a) Číslo 7 je . . . . . . 28. b) Číslo 7 není . . . . . . 28. c)
Číslo 28 je . . . . . . 7. d) Číslo 28 není . . . . . . 7. e) Číslo 5 není . . . . . . 15.
f) Číslo 5 je . . . . . . 15. g) Číslo 15 není . . . . . . 5. h) Číslo 15 je . . . . . . 5.

str. 15 Při takovém postupu není nutné dělit dané číslo všemi menšími čísly.

str. 15 Dělitele větší než 6 již není třeba hledat.

str. 16 Další čísla 8, 9 číslo 70 nedělí, číslo 10 je už ve druhém řádku tabulky.

str. 17 U každého z čísel 20, 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55 určete vždy aspoň
jednoho dělitele, který není jejich samozřejmým dělitelem.

str. 20 Mezi sčítanci jen dva nejsou dělitelné deseti.

str. 20 Je-li ze dvou sčítanců dělitelný daným číslem pouze jeden, není tímto
číslem dělitelný jejich součet.

str. 21 Rozhodněte, zda platí: a) Není-li daným číslem dělitelný právě
jeden z několika sčítanců, pak není tímto číslem dělitelný ani jejich
součet. b) Není-li daným číslem dělitelný žádný z několika sčítanců,
pak není tímto číslem dělitelný ani jejich součet. Neplatná tvrzení
vysvětlete na příkladech.
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str. 22 Sledujte pozorně následující příklady: 143 = 130 + 13, proto číslo
143 je dělitelné 13, 768 = 720 + 48, proto číslo 768 je dělitelné 8,
153 = 170− 17, proto číslo 153 je dělitelné 17, 272 = 260 + 12, proto
číslo 272 není dělitelné 13, 208 = 220 − 12, proto číslo 208 není
dělitelné 11.

str. 22 Vhodným rozkladem na součet nebo rozdíl zdůvodněte, že platí: a)
403 je dělitelné 13, b) 5 511 je dělitelné 11, c) 693 je dělitelné 7, d)
171 je dělitelné 19, e) 389 není dělitelné 13, f) 111 není dělitelné 11,
g) 778 není dělitelné 7, h) 1 299 není dělitelné 13.

str. 23 Vhodným rozkladem na součet nebo rozdíl zdůvodněte, že platí: a)
253 je dělitelné 23, b) 1 313 je dělitelné 13, c) 319 je dělitelné 11, d)
247 je dělitelné 13, e) 171 není dělitelné 17, f) 222 není dělitelné 23,
g) 778 není dělitelné 11, h) 999 není dělitelné 11.

str. 24 Jestliže máme rozhodnout, zda číslo a je dělitelné číslem b, není
nutné vždy provádět dělení a : b a zjišťovat, zda zbytek při tomto
dělení je, či není roven nule.

str. 24 Není jistě obtížné na první pohled určit, že číslo 2 836 deseti dělitelné
není, zatímco číslo 2 830 deseti dělitelné je – stačí přitom sledovat,
zda cifra zapsaná na místě jednotek v daném čísle je nebo není nula.

str. 24 Vidíme, že v obou rozkladech jsou první tři sčítance dělitelné deseti
(protože čísla 1 000, 100, 10 jsou dělitelná deseti), a o tom, zda číslo
je, nebo není dělitelné deseti, rozhoduje pouze poslední sčítanec.

str. 24 Jestliže nemá dané číslo na místě jednotek číslici 0, pak není dělitelné
deseti.

str. 25 Zdůvodněte, proč číslo 2 836 není dělitelné pěti a číslo 2 835 je
dělitelné pěti.

str. 25 Proto o tom, zda dané číslo je či není dělitelné pěti, opět rozhoduje
poslední sčítanec, vyjádřený poslední číslicí čísla.

str. 25 Pokud je to číslice 0 nebo 5, je dané číslo dělitelné pěti, jinak není.

str. 25 Jestliže nemá dané číslo na místě jednotek ani číslici 0, ani číslici 5,
pak není dělitelné pěti.

str. 25 Napište tři trojciferná čísla dělitelná pěti taková, aby žádné z nich
nebylo dělitelné deseti.

str. 26 Pokuste se sami zdůvodnit, že číslo 2 836 je dělitelné dvěma a číslo
2 835 dvěma dělitelné není.

str. 26 Jestliže má dané číslo na místě jednotek některou z číslic 1, 3, 5, 7
nebo 9, pak není dělitelné dvěma.

str. 27 Nejprve se dělením přesvědčte, že číslo 2 636 je dělitelné čtyřmi,
zatímco 2 630 čtyřmi dělitelné není.
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str. 28 Vidíme, že v každém rozkladu jsou pouze první dva sčítance násobky
čtyř (čísla 1 000 = 4 · 250 a 100 = 4 · 25 jsou dělitelná čtyřmi, číslo 10
dělitelné čtyřmi není).

str. 28 O tom, zda číslo je či není dělitelné čtyřmi, rozhoduje proto pouze
sčítanec v rámečku, tedy poslední dvojčíslí daného čísla.

str. 28 Jestliže není poslední dvojčíslí daného čísla dělitelné čtyřmi, pak
není ani dané číslo dělitelné čtyřmi.

str. 28 Napište dvě pěticiferná čísla dělitelná čtyřmi, která nejsou dělitelná
stem.

str. 29 Proto o tom, zda je či není dané číslo dělitelné osmi, rozhoduje jeho
poslední trojčíslí.

str. 29 Jestliže není poslední trojčíslí daného čísla dělitelné osmi, pak není
ani dané číslo dělitelné osmi.

str. 29 O lichých číslech 159, 1 521 a 1 895 tedy můžeme ihned říci, že osmi
dělitelná nejsou.

str. 29 Napište tři šesticiferná čísla, která jsou dělitelná osmi, ale nejsou
dělitelná tisícem.

str. 30 Číslo 3 753 tedy je dělitelné devíti, zatímco číslo 25 781 devíti dělitelné
není.

str. 30 Odvodíme nyní znak dělitelnosti devíti, abychom nemuseli vždy
dělení provádět.

str. 30 Čísla 1 000, 100 a 10 nejsou dělitelná devíti, ale čísla 999, 99 a 9
devíti dělitelná jsou, proto čísla 1 000, 100 i 10 dávají při dělení devíti
zbytek 1.

str. 30 Vidíme, že součet průběžných zbytků 2 + 5 + 7 + 8 + 1 = 23 není
číslo dělitelní devíti, proto ani dané číslo není dělitelné devíti.

str. 31 Jestliže není ciferný součet daného čísla dělitelný devíti, pak není
ani dané číslo dělitelné devíti.

str. 32 Proto bychom číslice 9 nemuseli při zkoumání dělitelnosti devíti do
ciferného součtu zahrnovat.

str. 32 Žádné z čísel 1 000, 100 a 10 není dělitelné třemi, ale každé z nich
dává při dělení třemi – stejně jako při dělení devíti – zbytek 1.

str. 32 Ciferný součet čísla 57 124 rovnající se 5 + 7 + 1 + 2 + 4 = 19 třemi
dělitelný není, tedy ani číslo 57 124 není dělitelné třemi.

str. 32 Jestliže není ciferný součet daného čísla dělitelný třemi, pak není
ani dané číslo dělitelné třemi.

str. 34 Která čísla od 30 do 90 jsou dělitelná pěti, ale nejsou dělitelná deseti?

str. 36 Čísla nad osou nelze rozložit na součin dvou menších čísel.
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str. 36 Číslo větší než 1, které není součinem dvou menších čísel, se nazývá
prvočíslo.

str. 36 Číslo 1 není ani prvočíslo, ani číslo složené.

str. 37 Toto prvočíslo opět ponechal, vypálil však všechny dosud nevypálené
násobky čísla tři vyskytující se v tabulce.

str. 37 Znovu toto prvočíslo ponechal a opět vypálil všechny dosud nevypá-
lené násobky pěti.

str. 37 Pokračujte ještě ve zkoumání tabulky prvočísel: a) Najděte v tabulce
všechna prvočíselná dvojčata – dvě po sobě jdoucí prvočísla, který se
liší o 2. Dosud není známo, zda je provočíselných dvojčat konečně
či nekonečně mnoho. b) Dvě dvojice prvočíselných dvojčat 3, 5
a 5, 7 tvoří prvočíselná trojčata 3, 5, 7. Pomocí dělitelnosti třemi
zdůvodněte, že žádná jiná taková trojčata neexistují. c) Najděte
všechny dvojice dvojciferných prvočísel, která se liší jen pořadím svých
číslic. d) Najděte všechny trojciferná prvočísla, která se nezmění,
přečteme-li jejich číslice v opačném pořadí, tj. zprava doleva.

str. 38 Již řečtí matematikové dokázali tvrzení, že prvočísel je nekonečně
mnoho.

str. 39 Je jasné, že po několika krocích se nám podaří dané číslo zapsat jako
součin činitelů, které už dál rozkládat není možné – těmito činiteli
jsou prvočísla.

str. 39 Každého činitele, který nebyl prvočíslem, rozkládala ještě dále.

str. 40 Výsledný součin nezávisí na postupu rozkládání a je jediný, pokud
nebereme ohled na pořadí činitelů.

str. 41 Navíc nemusíme zkoumat dělitelnost všemi čísly 2, 3, . . . , 9, ale
pouze prvočísly, tj. čísly 2, 3, 5 a 7.

str. 41 Podle znaků dělitelnosti není číslo 89 dělitelné ani 2, ani 3, ani 5;
sami zdůvodněte, že není dělitelné ani 7.

str. 41 Číslo 89 je prvočíslo, proto není složené.

str. 41 Při rozhodování, zda dvojciferné číslo je, nebo není prvočíslo, stačí
zkoumat, zda je dělitelné čísly 2, 3, 5, 7.

str. 41 Není-li dvojciferné číslo dělitelné žádným z těchto prvočísel, pak je
prvočíslo.

str. 42 Ověřte si na následujícím příkladě, že uvedenou metodu testování
dvojciferných prvočísel už nelze použít pro trojciferná čísla.

str. 42 Vysvětlete, proč nemá smysl rozkládat číslo 1 na prvočinitele.

str. 43 Když byl hotov, povzdechl si: „Už je mi jasné, proč máme takové
nemožné příjmení.“
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str. 45 Při řešení úloh není vždy nutné ani účelné vyhledávat všechny spo-
lečné dělitele.

str. 46 Pokud se vám to nepodaří, podívejte se, jak úlohu řešily Hanka,
Martina a Eva.

str. 48 Pokud se stane, že daná skupina čísel žádného společného prvočinitele
nemá, je největším společným dělitelem takových čísel číslo 1.

str. 49 ČÍSLA SOUDĚLNÁ A NESOUDĚLNÁ (nadpis)

str. 49 Je-li největší společný dělitel skupiny čísel roven 1, říkáme, že tato
čísla jsou nesoudělná.

str. 49 Nesoudělná čísla jsou například čísla 15 a 16, čísla 23 a 27, čísla 6,
10 a 15.

str. 49 Máme-li ověřit, že daná čísla jsou soudělná, nemusíme hledat jejich
největšího společného dělitele.

str. 50 ČÍSLA NESOUDĚLNÁ (obrázek)

str. 50 Mohou být dvě sudá čísla nesoudělná?

str. 50 Musí být každá dvě lichá čísla nesoudělná?

str. 50 Rozhodněte, zda následující dvojice jsou dvojicemi čísel soudělných
či nesoudělných.

str. 50 Rozlište soudělná a nesoudělná čísla podle počtu společných dělitelů.

str. 50 Může ve dvojici nesoudělných čísel jedno číslo dělit druhé?

str. 50 Náš mateřský jazyk nám napovídá, jak si zapamatovat význam slov
„soudělná“ a „nesoudělná“: soudělná = současně dělitelná číslem
větším než 1, nesoudělná = nejsou současně dělitelná číslem větším
než 1.

str. 51 Jistě není obtížné určit zpaměti několik dalších společných násobků
čísel 4 a 6.

str. 51 Jsou to čísla 48, 60, 72, 84 . . . (je jich nekonečně mnoho).

str. 52 Tak, jako není nutné obvykle vyhledávat všechny společné dělitele
dané skupiny čísel, nebývá vždy nutné určovat více společných
násobků (vypsat všechny dokonce ani není možné – zdůvodněte).

str. 52 U nesoudělných čísel je nejmenším společným násobkem jejich
součin.

str. 53 U dvou nesoudělných čísel již víme, že nejmenším společným ná-
sobkem těchto čísel je jejich součin, např. n(13, 18) = 13 · 18 = 234.

str. 53 Pokud se vám to nepodaří, podívejte se, jak úlohu řešili Honza,
Barbora, Martina a Eva.

str. 55 A nic nezbyde! (obrázek)
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str. 55 Protože hledání nejmenšího společného násobku skupiny několika čísel
nemusí být jednoduché, zkuste si společně s Hankou a Robertem
vyřešit následující složitější příklad.

str. 57 Která čísla jsou navzájem soudělná a která nesoudělná?

str. 57 Určete, která jednociferná čísla jsou soudělná a která nesoudělná s
číslem 6.

str. 57 Existuje složené číslo menší než 30, které je s číslem 30 nesoudělné?

str. 57 Zjistěte, zda jsou následující skupiny čísel skupinami čísel soudělných,
nebo nesoudělných.

str. 57 Které číslice lze doplnit do koleček1 tak, aby vzniklé věty byly prav-
divé? a) Čísla 3 a 3⃝ jsou soudělná. b) Čísla 13 a 3⃝ jsou nesou-
dělná. c) Čísla 100 a 3⃝ jsou soudělná.

str. 57 Přemýšlejte a odůvodněte nebo vysvětlete na příkladech: a) Mohou
být dvě různá sudá čísla nesoudělná? b) Mohou být dvě různá lichá
čísla soudělná? c) Mohou být dvě různá prvočísla soudělná?

str. 59 Číslo 251 není dělitelné šesti, protože je liché.

str. 59 Číslo 652 je také sudé; ověříme, zda je dělitelné třemi: ciferný součet
6 + 5 + 2 = 13 není dělitelný třemi, tedy číslo 652 není dělitelné
třemi.

str. 59 Proto není dělitelné ani šesti.

str. 59 Není-li dané číslo dělitelné dvěma nebo třemi, pak není ani dělitelné
šesti.

str. 60 Je zřejmé, že některá z vypsaných čísel dvanácti děltelná nejsou
(např. 6, 18, 30).

str. 60 K tomu, aby číslo bylo dělitelné dvanácti tedy nestačí, aby bylo
dělitelné dva a šesti zároveň.

str. 60 Není-li dané číslo dělitelné třemi nebo čtyřmi, pak není dělitelné
dvanácti.

str. 61 Stačí je rozložit na součin dvou nesoudělných činitelů a ověřit
dělitelnost každým z nich.

str. 61 Je-li číslo dělitelné každým ze dvou nesoudělných činitelů, pak je
dělitelné i jejich součinem.

str. 62 Žádný jednoduchý a dobře zapamatovatelný znak dělitelnosti sedmi
však neexistuje.

str. 62 Těchto zbytků využijeme například při rozhodování, zda číslo 25 781
je, či není dělitelné sedmi.

1V původním textu bylo místo slova „koleček“ použito slovo „rámečků“. Podobně v zadání
byly místo koleček čtverečky. Ke změně došlo z důvodu použití výstupního formátu PDF/A, ve
kterém nebylo možné čtverečky vykreslit.
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str. 62 Číslo 304 812 proto není dělitelné sedmi.

str. 64 Když si nebudete vědět rady, můžete postupovat v opačném pořadí.

str. 64 Kolika spolužákům ve třídě je můžete rozdat tak, aby vám žádný ne-
zbyl a aby všichni obdarovaní spolužáci dostali stejný počet bonbónů?

str. 64 42 nelze – tolik spolužáků nemám (žákovské řešení)

str. 65 42 žáků ve třídě není (žákovské řešení)

str. 66 Jirka nehádal, ale za chvíli to přesně vypočítal.

str. 66 Další násobek 120 nevyhovuje zadání. (obr.)

str. 66 Jenomže si nemůžete vzpomenout, kolik dětí tam právě je.

str. 68 Potřebujete rozstříhat proužek papíru dlouhý 88 cm na stejně dlouhé
menší proužky tak, aby jejich rozměry byly v centimetrech vyjádřeny
celými čísly a nebyly kratší než 8 cm.

str. 68 Kolik korun si má z pokladničky vzít na jejich nákup, jestliže nechce
nést zpátky žádné drobné?

str. 68 Protože však potřebuje, aby se mu po žebříku dobře lezlo, nechce,
aby vzdálenosti mezi příčkami byly větší než 35 cm.

str. 68 Tloušťku příček neberte v úvahu.

str. 69 Zadání i řešení „olympijských“ úloh je totiž možné najít v ročenkách
matematické olympiády, které jistě nechybějí ve vaší školní knihovně.

str. 70 Číslo 31 ani jeho násobek nevyjadřuje ani můj věk (jsem žákem
základní školy), ani měsíc mých narozenin, narodil jsem se tedy 31.

str. 70 Jirka chtěl napsat dopis svému příteli, ale nepamatoval si jeho
přesnou adresu.

str. 70 Jirka tedy nemohl přesně určit číslo domu, ve kterém jeho kamarád
bydlí.

str. 71 Najděte nejmenší šesticiferné číslo s navzájem různými číslicemi, které
má tyto dvě vlastnosti: a) je dělitelné číslem 72, b) v jeho zápise se
nevyskytují číslice 0, 8, 9.

str. 71 Která z těchto sedmi číslic tedy mezi číslice čísla x nepatří?

str. 71 Výměra záhonu se nezměnila.

str. 75 Najděte ten násobek dvou, o němž víte, že číslo 9 je největší z těch
jeho dělitelů, které nejsou samozřejmé.

str. 75 Pořadí zvonků k jednotlivým bytům nerozlišujeme.

str. 76 Řekněte dvě dvojciferná čísla, která nejsou dělitelná třemi a jejichž
součet třemi dělitelný je.
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str. 76 Vhodným rozkladem na součet nebo rozdíl zdůvodněte, že platí: a)
451 je dělitelné 11, b) 1 326 je dělitelné 13, c) 763 je dělitelné 7, d)
153 je dělitelné 17, e) 259 není dělitelné 13, f) 189 není dělitelné 19,
g) 694 není dělitelné 7, h) 879 není dělitelné 11.

str. 76 Jak poznáte číslo, které je dělitelné dvěma, ale není dělitelné deseti?

str. 76 Jak poznáte číslo, které je dělitelné pěti, ale není dělitelné deseti?

str. 77 Pro která z nich to nejde?

str. 79 Kolik kusů kterého zboží zůstane nezabaleno?

str. 81 Německý matematik Ch. Goldbach (1690-1764) vyslovil domněnku,
kterou se doposud nikomu nepodařilo ani dokázat, ani vyvrátit.

str. 81 Taková nedokázaná tvrzení se nazývají hypotézy.

str. 82 Čísla soudělná a nesoudělná (nadpis)

str. 82 Ke každému z čísel 15, 21, 23, 25 a 49 řekněte jiné dvojciferné číslo
tak, aby a) obě čísla byla soudělná, b) obě čísla byla nesoudělná.

str. 82 K číslu tři najděte dvě jednociferná čísla, která jsou s ním nesou-
dělná, a dvě jednociferná čísla, která jsou s ním soudělná.

str. 82 Ze všech čísel meší než 12 vyberte ta, která jsou s tímto číslem
nesoudělná.

str. 82 Pouze dvě trojice z následujících pěti jsou tvořeny nesoudělnými
čísly.

str. 83 Zdůvodněte, že jak čísla 77 a 125, tak i čísla 72 a 245 jsou nesoudělná.

str. 83 Kolika různými způsoby lze zapsat číslo 20 jako součet dvou nesou-
dělných čísel?

str. 83 K pořadí sčítanců nepřihlížejte.

str. 83 Každé menší číslo různé od jedné, které je s ním nesoudělné (jsou
to čísla 5, 7 a 11), je provčíslo.

str. 85 Kdyby koně zapřáhli do dvojspřeží, jeden by zůstal nezapřažen.

str. 87 V krejčovské dílně zůstalo nevyužito 5 stejně velkých kusů batistu
4,8 m dlouhých a 160 cm širokých.

str. 87 Poraďte mu, na jak velké čtvercové kusy musí batist rozstříhat, aby
neměl žádné zbytky.

str. 87 Pořadí činitelů není podstatné.

str. 88 Pořadatelé slavnostího defilé necelé tisícovky sportovců chtěli, aby
všechny řady průvodu byly plné.

str. 88 Ať seřadili sportovce do dvojstupů, trojstupů, čtyřstupů, pětistupů,
šestistupů, sedmistupů či osmistupů, nikdy nebyla poslední řada
plná.
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str. 88 Kolik různých obdélníků z nich můžeme složit, nesmí-li vám žádný
čtverec zbýt?

str. 90 Po další chvilce Mirek trochu posmutněl, neboť přišel na to, že ne-
existuje taková číslice ∗, aby dělení 98400056403614∗ : 15 vyšlo beze
zbytku.

SAMOSTATNÉ NE

str. 34 Kolika způsoby je možné doplnit do rámečků číslice, má-li být vzniklé
trojciferné číslo dělitelné a) dvěma a ne třemi, b) třemi a ne dvěma.

B.4 Osová a středová souměrnost

Na následujících stranách jsou výňatky z dílu Osová a středová souměrnost
(Herman a kol., 2003b).

ÚVOD

str. 6 Nezakrýváme, že naše učebnice jsou psány pro žáky s hlubším
zájmem o matematiku a další přírodovědné předměty.

str. 6 Zvláštností toho sešitu je, že řadu poznatků objeví žáci sami s použitím
nepříliš tradičních pomůcek.

str. 6 Tematika této učebnice je neobyčejně vhodná pro nácvik přesného
a pečlivého rýsování.

str. 7 Nejde nám v žádném případě o signál k bezduchému memorování,
ale o výzvu, aby se žáci nad obsahem těchto vět důkladně zamysleli a
správně je pochopili.

str. 8 Takové vztahy pro nás nejsou úplnou novinkou: víme už například, co
znamená, že dvě přímky jsou rovnoběžné, že dva úhly jsou vrcholové
apod.

str. 8 Není pochyb o tom, že při „pozorování“ útvarů a při jejich srovnávání
považujeme za základní zjištění, že dva útvary ležící na různých
místech roviny jsou „stejné“.

LÁTKA

str. 11 Přemísťováním v rovině však nikdy nedosáhneme toho, aby se kryly
shodné útvary U5 a U6.

str. 11 Takovým útvarům říkáme nepřímo shodné.

str. 12 Které z nich jsou shodné s U1 přímo a které nepřímo?
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str. 12 Na milimetrový papír načrtněte útvar M2, který je s útvarem M1
přímo shodný a útvar M3, který je s útvarem M1 shodný nepřímo.

str. 13 Přitom však z tohoto zápisu nepoznáme, které dvojice vrcholů
splývají.

str. 13 Nemusí tedy platit △ABC ∼= △XY Z (na obrázku platí △ABC ∼=
△Y XZ).

str. 14 Které z těchto zápisů vyjadřují nepřímou shodnost?

str. 14 Dále načrtněte podle vystřižené šablony čtyřúhelník KLMN přímo
shodný s ABCD a čtyřúhelník WXY Z nepřímo shodný s ABCD.

str. 15 Rozhodování o tom, zda dva geomtrické útvary jsou nebo nejsou
shodné, pomocí průsvitky nebo vystřihováním je poměrně pracné.

str. 15 Platí to proto, že při přemísťování úsečky se její délky nemění.

str. 16 Abychom nemuseli přenášet všechny dané úsečky, je výhodné volit
takovou přímku, na které leží jedna z nich.

str. 20 Jestliže čtverec o straně a není shodný se čtvercem o straně b, pak
platí a ̸= b.

str. 21 Ke každé čáře načrtněte čáru s ní nepřímo shodnou.

str. 22 Pak je vystřihněte a zkontrolujte, zda jste někde neudělali chybu.

str. 23 Mnohdy jejich půvab spočívá v tom, že tyto objekty jsou složeny
ze dvou nepřímo shodných částí; přitom jedna taková část je
„zrcadlovým obrazem“ druhé.

str. 24 Přiložte ke každému z nich tak, abyste celý obrázek sestavili z jeho
nezakryté části a obrazu této části v zrcátku.

str. 25 Opakem symetrie je asymetrie – nesouměrnost, nesoulad.

str. 26 Kruh má nekonečně mnoho os souměrnosti.

str. 26 Proto i každá kružnice má nekonečně mnoho os souměrnosti.

str. 26 Vystřihněte z papíru libovolný trojúhelník se stranami různých délek
a jeho přehýbáním se přesvědčte, že žádnou osu souměrnosti nemá.

str. 28 V rovině je dána přímka o a bod B, který na ní neleží.

str. 29 Proto stručně hovoříme o souměrně sdružených bodech X, Y a ne-
rozlišujeme, který z nich je vzor a který obraz.

str. 29 Žádné jiné samodružné body osová souměrnost nemá.

str. 29 Pokud bod X neleží na ose o, je přímka XY kolmá k ose o a střed
úsečky XY leží na ose o.

str. 30 V rovině je dána osa o a bod K, který na ní neleží.
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str. 30 Obrazem trojúhelníku ABC je trojúhelník, který je nepřímo shodný
s trojúhelníkem ABC.

str. 32 Není tedy nutné hledat obrazy všech bodů tohoto trojúhelníku.

str. 34 Rovněž v případě, že je přímka p rovnoběžná s osou o, nemusíme
hledat obrazy jejích dvou bodů.

str. 34 Obraz p′ nemůže mít s osou o žádný společný bod (vysvětlete opět
sami úvahou o samodružných bodech), proto je p′ s osou o rovnoběžná.

str. 35 Je dána polopřímka CD a obraz C ′ jejího počátku v osové souměrnosti
s neznámou osou o.

str. 35 Je dán úhel AV B a obraz V ′ jeho vrcholu v osové souměrnosti s
neznámou osou o.

str. 36 Při přemísťování kružnice se její poloměr nemění.

str. 36 U některých mnohoúhelníků (např. u čtverce) nemusíme konstruovat
obrazy všech jeho vrcholů, ale můžeme využít rovnoběžnosti nebo
kolmosti stran.

str. 37 Čtverce ABCD a A′B′C ′D′ jsou souměrně sdružené podle neznámé
osy.

str. 39 Úsečka MK je obrazem úsečky LK v osové souměrnosti s neznámou
osou.

str. 39 Osu volte tak, aby a) ležela mimo úhel, b) procházela vrcholem V
a neměla s úhlem KV L žádný další společný bod, c) protínala obě
ramena úhlu ve vnitřních bodech, d) jedno rameno leželo na ose.

str. 40 Z papíru vystřihněte obrazec, který má a) právě jednu osu souměrnosti,
b) právě dvě osy souměrnosti, a není to obdélník, c) právě tři osy
souměrnosti.

str. 41 Budete-li pozorovat se zrcátkem, zjistíte, že osově souměrné nejsou,
i když je každý z nich složen ze dvou stejných polovin.

str. 41 Rozdělení středově souměrného útvaru na dvě shodné části, které
splynou po otočení kolem středu souměrnosti, je možné nekonečně
mnoha způsoby.

str. 42 Trojúhelník se vám požadovaným způsobem otočit nepodaří.

str. 42 Trojúhelník je příkladem útvaru, který středově souměrný není.

str. 42 Má-li útvar dva různé středy souměrnosti, pak jich má nekonečně
mnoho.

str. 42 Příkladem středově souměrného útvaru, který má nekonečně mnoho
středů souměrnosti, je přímka.

str. 43 Otočíme-li jednu část kolem středu souměrnosti o 180◦ splyne s částí
neotočenou.
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str. 44 Protože při otáčení se vzdálenost bodu od středu otáčení nemění,
mají úsečky SX a SY stejnou délku.

str. 44 Proto stručně hovoříme o souměrně sdružených bodech X, Y a ne-
rozlišujeme, který z nich je vzor a který obraz.

str. 44 Sami vysvětlete, že žádné jiné samodružné body středová souměrnost
nemá.

str. 47 Případ, kdy tomu tak není, ukážeme na konstrukci obrazu kružnice.

str. 50 Sestrojte obraz dané úsečky ve středové souměrnosti s daným středem
S, jestliže a) bod S na této úsečce neleží, b) bod S je jejím krajním
bodem, c) bod S je jejím vnitřním bodem.

str. 54 Je důležité si uvědomit, že dva útvary U1 a U2, které jsou shodné,
nemusí být souměrně sdružené ani podle osy, ani podle středu.

str. 54 Ani v jednom případě nejsou trojúhelníky souměrně sdružené.

str. 54 Proto v tomto sešitě učiníme výjimku a uvedeme několik řešených i
neřešených obtížnějších úloh, ať už v olympiádě byly, či nikoliv.

str. 55 Podle trojúhelníkové nerovnosti totiž víme, že všechny ostatní lo-
mené čáry jsou delší.

str. 56 Při řešení podobných úloh se často snažíme polohu neznámého bodu
„uhodnout“ a teprve pak zdůvodnit, proč jsme hádali správně.

str. 56 Není příliš moudré vzít do ruky tužku a pravítko a rovnou se pustit do
konstrukce, která by vedla k cíli – sestrojení neznámého obdélníku.

str. 56 Budeme nejdříve předpokládat, že neznámý obdélník je už nalezen,
a v jeho náčrtku budeme hledat vztahy a vlastnosti, které by ho
umožnily z výchozího zadání opravdu sestrojit.

str. 57 Přímky a a c lze takto sestrojit, jen když body X a T nejsou souměrně
sdružené podle středu Z.

str. 58 Ke každému z následujících mnohoúhelníků načrtněte mnohoúhelník,
který je s ním nepřímo shodný.

str. 61 Narýsujte tři úsečky KL, MN a OP tak, aby žádné dvě z nich
neměly společný bod.

str. 62 Načrtněte trojúhelník, který a) má právě tři osy souměrnosti, b) má
právě jednu osu souměrnosti, c) nemá žádnou osu souměrnosti.

str. 62 Narýsujte přímku p, která nemá s kruhem K žádný společný bod.

str. 62 Kružnice k z obrázku je obrazem kružnice l v osové souměrnosti s
neznámou osou.

str. 63 Sestrojte obrazy obou kružnic v osové souměrnosti s osou zvolenou
tak, že a) prochází bodem S, b) protíná pouze jednu z obou kružnic,
c) protíná obě kružnice, ale neprochází bodem S.
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str. 66 Který z útvarů na obrázku není středově souměrný?

str. 66 Žádné dva středy kružnic nesmějí splývat.

str. 66 Je dána přímka p a čtyři různé body C /∈ p, D ∈ p, X ∈ p, Y ∈ p.

str. 66 Sestrojte obraz úsečky KL ve středové souměrnosti se středem O,
jestliže bod O a) leží na úsečce KL i na její ose, b) neleží na úsečce
KL, leží však na její ose, c) leží na přímce KL a neleží na úsečce
KL.

str. 66 Dvě shodné úsečky AB a CD leží na téže přímce q tak, že a) nemají
žádný společný bod, b) mají společný jediný bod, c) jsou totožné.

str. 67 Sestrojte obrazy obou přímek ve středové souměrnosti se středem S
zvoleným tak, aby: a) S = P , b) S ∈ a, S ̸= P .

str. 68 Je dána přímka p a bod X, který na ní neleží.

str. 68 Vysvětlete, proč žádný pětiúhelník není středově souměrný.

str. 69 Na obrázku jsou některá velká tiskací písmena a jejich obrazy ve
středových souměrnostech s neznámými středy.

str. 70 Nakreslete do sešitu dopravní značku, která a) je osově a není středově
souměrná, b) je středově a není osově souměrná, c) je osově i středově
souměrná.

str. 71 Na obrázku je nakreslena část nekonečného pásu tvořeného čtverci
s květinami.

str. 71 Rozhodněte, které z přímek o1, o2, o3 nemohou být osami souměr-
nosti tohoto pásu.

str. 71 Vystřihněte z papíru dva trojúhelníky shodné s těmi, které jsou
umístěny ve čtverečcích nekonečného pásu.

str. 72 Na obrázku je nakreslena část nekonečného pásu.

str. 72 Na obrázku je část nekonečné řady shodných šipek, které směřují
střídavě nahoru a dolů.

SAMOSTANÉ NE

str. 15 Naučíme se proto nyní „pohodlnější“ a rychlejší způsoby jak zjistit,
jsou-li dva útvary shodné, nebo ne.
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Příloha C

První varianta testu

Na následujících stranách je vložena první verze testu – v obou variantách.
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Příloha D

Podklady pro zadání testu

Na následujícíh stránkách jsou vloženy pokyny pro vyučující, kteří zadávali
didaktický test, zadání didaktického testu (obě varianty) a záznamový arch, do
kterého vyučující zapisovali případné dotazy žáků a odpovědi, kterými na ně bylo
reagováno.
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Příloha E

Žákovská řešení

Na následujících stranách jsouvložena naskenovaná žákovská řešení didaktic-
kého testu. Nejprve řešení chlapce s variantou A, poté dívky s variantou B.
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