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Abstrakt 

Obsahem práce je popis podnětné výuky tématu procenta na základní škole, tedy výuka, 

která do hlavní role staví nikoliv učitele, ale žáka. V rámci práce byly na základě studia 

odborné literatury popsány principy podnětné výuky a poznávacího procesu z hlediska 

teorie generických modelů. V souladu s těmito principy bylo analyzováno několik učebnic, 

v nichž je probírán tematický celek procent, a následně byla sestavena experimentální 

výuka vycházející z principů podnětné výuky. Experimentální výuka byla realizována 

ve dvou třídách 7. ročníku s odlišnou zkušeností s výukou matematiky v 6. ročníku. 

Hlavním cílem práce bylo připravit, realizovat, popsat a zhodnotit výuku procent 

postavenou na základě aktivity žáků a jejich samostatného objevování. Výuka byla 

popisována a hodnocena na základě audiozáznamů hodin, poznámek z hodin, záznamů 

řešení žáků, pohospitačních rozhovorů, poznámek a rozhovorů s asistentkou učitele, pre-

testu a post-testu. Hodiny byly analyzovány především z hlediska zapojení žáků do výuky, 

objevů žáků a osvojení znalostí včetně jejich ukotvení v poznatkové struktuře. V obou 

třídách se části žáků podařilo objevit generický model, přičemž k němu žáci dospěli 

různým tempem. V některých případech bylo nutné větší směrování, někteří žáci byli 

v tomto ohledu samostatnější. Aktivnější během většiny hodin byli žáci 7. C a v obou 

třídách na sebe upozornili i žáci s kázeňskými problémy. V obou třídách bylo 

zaznamenáno osvojení potřebných znalostí nezatížených formalismem. V závěru práce 

jsou navrženy některé úpravy experimentální výuky, a to především z časového hlediska, 

přípravy dalších úloh a nastavení skupinové práce. 

Klíčová slova 

procenta, konstruktivismus, teorie generických modelů, podnětné vyučování, poznávací 

proces, objevování 



 

 

Abstract 

The content of the thesis consists of a description of constructivist teaching of the topic 

of percentage in the primary school, that is the teaching in which not the teacher, but the 

pupil is in the center. The principles of constructivist teaching and the learning process in 

terms of the theory of generic models are described on the basis of literature. In accordance 

with these principles, a number of textbooks have been analyzed, in which the the topic 

of percentage is introduced, and experimental teaching based on the above principles has 

been prepared. Experimental teaching was realized in two classes of the 7th grade with 

a different experience with the teaching of mathematics in their 6th grade. The main goal 

of the work was to prepare, implement, describe and evaluate the teaching of percentage 

based on pupils‘ activity and their individual discovery. The lessons have been described 

and evaluated on the basis of audio recordings, notes from the lessons, records of pupilss 

solutions, interviews, notes and interviews with a teacher assistant, pre-tests and post-tests. 

The lessons were analyzed mainly in terms of pupils‘ involvement in teaching, their 

discoveries and knowledge acquisition, including its anchoring in the knowledge structure. 

In both classes, part of the pupils managed to find a generic model, but they took different 

time. In some cases, some help was required, some pupils were more independent in this 

respect. The pupils of class 7. C were more active during most lessons. In both classes, 

there were some  disciplinary problems. However, in both classes, there were signs of the 

acquisition of necessary knowledge and deeper understanding. At the end of the thesis, 

there are proposed some modifications of the experimental teaching, especially in terms 

of time, preparation of other tasks and setting of group work. 
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Úvod 

Původ procent sahá již do Antického Říma. Již Římané cítili potřebu počítat v setinách, ve 

středověku se procento, tehdy ještě v mírně jiné podobě, stalo úzce spjaté s penězi, což 

přetrvalo dodnes. Symbol procenta znají už žáci v nižších ročnících základních škol, 

přestože si jeho význam a s ním spojené principy a postupy ještě neuvědomují. Pro 

některé, a dospělí lidé nejsou výjimkou, však mohou být procenta „strašákem“, případně je 

mají úzce spojena s trojčlenkou, aniž by pronikli do hloubky toho, jak vlastně fungují. Jsou 

všude kolem nás, ale kolik lidí si je opravdu vědomo, co se za čísly s typickým symbolem 

skrývá? 

Procenta jsou zjevně jedním z matematických témat, které nás provází každodenním 

životem. Stačí jedna návštěva obchodu a prakticky vždy zde narazíme na slevy a akce 

vyjádřené zpravidla právě procenty. Nejedná se však pouze o slevy v obchodech. DPH, 

půjčky, spoření, pojištění, různé články v novinách, analýzy a statistiky, to vše má obvykle 

nezanedbatelnou souvislost s procenty, přičemž nezřídka může být obtížné interpretovat, 

co dané využití vlastně znamená. Je 90 % opravdu hodně? Ušetřím více v obchodě se 

slevou 20 % nebo 30 %? Mnozí si často neuvědomují, že k správnému porozumění je 

nutné znát kontext, a nelze se tak orientovat pouze samotným procentuálním vyjádřením. 

Právě na tuto neznalost mnozí spoléhají. Obchody hlásají, jak vysoké mají slevy, ale 

pakliže se na ceny podíváme blíže, zjistíme, že s ohledem na vysoké původní ceny to zas 

tolik není. Celá tematika je tak dle mého názoru složitější, než by se mohlo na první pohled 

zdát.  

Domnívám se, že vzhledem k velmi širokému zastoupení procent v praktickém životě jsou 

ideálním tématem, kde se žáci ve škole mohou realizovat a mohou si zkusit dané postupy 

a principy objevit sami. Mohou získat osobní zkušenosti, které jim dopomohou k tomu, 

aby do procent pronikli hlouběji. Cílem mé práce je proto navrhnout a následně ověřit 

v praxi možnou výuku tohoto tematického celku, a to včetně jejího zhodnocení a popisu 

související teorie. S ohledem na již nastíněné možnosti a provázanost s praxí jsem si 

zvolila jít v souladu s principy konstruktivismu a zaměřit se na možnost konstrukce 

poznatků žákem samotným prostřednictvím zkoumání a objevování, namísto přímého 

zprostředkování učitelem. Práce proto vychází z teorie generických modelů M. Hejného. 

V souvislosti s těmito fakty je výuka cílena na vytvoření podnětného prostředí, umožnění 
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získání potřebných znalostí procent, jejich ukotvení v poznatkové struktuře a zabránění 

vzniku formálních poznatků. 

Práce nejprve představuje principy podnětné výuky, tedy výuky orientované na žáka 

v podnětném prostředí, spolu s poznávacím procesem, který popisují pomocí teorie 

generických modelů. Nezanedbatelnou částí výuky jsou také učebnice, proto je v rámci 

práce analyzováno několik učebnic různých autorů, včetně učebnice využívané ve škole, 

kde učím, a učebnic podle Hejného metody. V druhé části práce je na základě teoretických 

poznatků a analýzy učebnic navržena experimentální výuka tematického celku procenta, 

která byla realizována ve dvou třídách 7. ročníku základní školy s odlišnou zkušeností 

s výukou matematiky. Následně na základě analýzy pre-testu, mých poznámek z hodin, 

audionahrávek, záznamů prací žáků, pohospitačních rozhovorů, rozhovorů a poznámek 

asistentky učitele a analýzy post-testu popisuji a analyzuji průběh experimentální výuky 

spolu s pojmotvorným procesem u žáků, a zjišťuji tak, jak si žáci procenta osvojili. 

V závěru navrhuji didaktická doporučení týkající se výuky procent. 

V příloze práce jsou uvedeny využité pracovní listy, pre-test a post-test.  
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1 Teoretická část 

1.1 Podnětná výuka 

Styl výuky, jaký učitel zvolí, je jednou z nejdůležitějších věcí, která ovlivňuje samotné 

učení žáků, jejich postoj k výuce, jejich motivaci i snahu. Někteří učitelé inklinují 

k jednomu oblíbenému stylu výuky, jiní se naopak snaží ve výuce kombinovat různé 

přístupy. 

Jedním z možných stylů je tzv. transmisivní výuka. Jedná se o styl výuky, kdy učitel žákům 

předává již kompletní znalosti s postupy, které se mají žáci naučit a využít je v potřebnou 

chvíli. Tento styl výuky je zaměřen na množství znalostí spíše než na jejich kvalitu. Učitel 

žákům zpravidla předává různé definice, poučky, přehledy a typové příklady ve snaze jim 

práci ulehčit a naučit je co nejvíce. Žáci v důsledku tohoto přístupu zastávají pasivní roli 

a zpravidla pouze následují učitelovy pokyny a učí se postupy a matematické zákonitosti 

nazpaměť (Hejný, Stehlíková, 1999). Pakliže v učitelově výuce převládají právě instrukce, 

kterými se žáci mají řídit, jedná se o tzv. instruktivní výuku.   

Právě v důsledku transmisivního vyučování žáci často postrádají širší souvislosti a nemají 

znalosti vzájemně propojeny. Tento způsob výuky může vést k tzv. formální znalosti, tedy 

znalosti opřené pouze o paměť (Hejný, Kuřina, 2009). Pakliže má žák pouze formální 

znalosti, spoléhá se na naučené poučky a vzorce. Avšak ve chvíli, kdy něco z toho 

zapomene, je zpravidla ve svém dalším snažení neúspěšný. Žák daný problém nedokáže 

vyřešit jiným způsobem, jelikož k tomu nemá jiné nástroje, než jsou zapomenuté vzorce a 

postupy.  

Proti transmisivnímu pojetí výuky stojí pojetí tzv. konstruktivistické. V tomto případě se 

žák stává aktivní součástí procesu učení a není pouhým příjemcem učitelových postupů, 

pouček a rad. Učitel je tedy pouze zprostředkovatel učení, nepředává žákům hotové 

poznatky. Cílem konstruktivistického pojetí výuky je to, aby žák učivu opravdu porozuměl 

a dokázal nabyté znalosti využít v praxi.  

V celosvětovém měřítku jsou počátky konstruktivistického vyučování spojeny s Jeanem 

Piagetem a Johnem Deweym, v jejichž dílech lze najít základy tzv. kognitivního 

konstruktivismu (Stehlíková, 2004), kdy si jedinec vytváří poznatkovou strukturu 

spojováním různých informací z okolního prostředí do pro něj smysluplných struktur a 

s nimi provádí operace v souladu se svým kognitivním rozvojem. Piaget formuloval 
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myšlenku, že „neexistuje žádné poznání, které by bylo výsledkem pouhého zaznamenávání 

a jež by nebylo strukturováno aktivitou subjektu“ (Piaget, 1979, cit. v Bertrand, 1998, 

s. 65). Mezi další v literatuře používané termíny patří také tzv. sociální a radikální 

konstruktivismus. Sociální konstruktivismus, jehož základy pramení z děl Lva Vygotského, 

označuje vzdělání za sociální proces, pro který je nezbytná komunikace s lidmi. „Učení je 

tedy proces zároveň osobní i sociální, který nastává tehdy, když jedinci spolupracují na 

budování (konstrukci) sdílených, společných porozumění a významů“ (Kalhous, Obst, 

2002, s. 55). Radiální konstruktivismus staví na předpokladu, že veškeré znalosti jsou 

v nás, a lidé tak musí vše, co ví, konstruovat na základně svých vlastních zkušeností. Svět, 

v němž žijeme, tedy vytváříme my sami právě ze svých zkušeností (Glasersfeld, 1995). 

V rámci české didaktiky matematiky se myšlenka konstruktivistických přístupů ve výuce 

matematiky rozvinula zejména v pracích F. Kuřiny a M. Hejného. Ti hovoří o tzv. 

didaktickém konstruktivismu a formulovali tzv. desatero konstruktivismu (Hejný, Kuřina, 

2009, s. 194–195, zásady jsou kráceny): 

1. Matematiku chápeme především jako specifickou lidskou aktivitu, tedy nikoli jen 

jako její výsledek. 

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

a problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení a jejich dokazování. 

3. Poznatky jsou nepřenosné, vznikají v mysli poznávajícího člověka. 

4. Vytváření poznatků se opírá o informace, ale je podmíněno zkušenostmi 

poznávajícího. 

5. Základem matematického vzdělávání konstruktivistického typu je vytváření 

prostředí podněcujícího tvořivost. 

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

7. Charakteristické je pěstování nejrůznějších druhů reprezentace a strukturální 

budování matematického světa. 

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

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

porozumění matematice, zvládnutí matematického řemesla a aplikace matematiky. 

10. Vyučování, které má charakter předávání informací nebo dává pouze návody, jak 

postupovat, vede k formálnímu poznání. 
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Pro konstruktivistickou výuku je také zásadní práce s prekoncepty. Je tedy nutné vzít 

v potaz to, s čím již žák do výuky přichází, jaké má zkušenosti a jak danou problematiku 

intuitivně vnímá (Bertrand, 1998). Důležité jsou také metody, které jsou při tomto stylu 

výuky voleny. Mělo by jít o aktivizující a komplexní výukové metody, jako například 

diskusi a dialog, metody inscenační, situační a problémové, didaktické hry, skupinovou a 

kooperativní výuku, brainstorming, projektovou výuku, otevřené učení, učení v životních 

situacích, výuku podporovanou počítačem apod. (Maňák, Švec, 2003). 

Pro zajištění výše zmíněných cílů je nezbytné vybudovat v rámci výuky pro žáky podnětné 

prostředí. Úkolem učitele je navodit takovou situaci, aby žáka motivoval k práci. 

V souvislosti s tím N. Vondrová (2014) označuje výuku založenou na principech 

konstruktivismu jako tzv. podnětnou výuku, přičemž ve stejném smyslu bude tento pojem 

využíván i pro účely této práce. 

Motivace žáků je důležitým úkolem učitele. Pokud žák nebude sám chtít a bude brát 

matematiku pouze jako předmět, kde si musí pamatovat vzorce a postupy, velmi rychle 

o ni pravděpodobně ztratí zájem a jeho znalosti budou pouze formální. Jednou z možností, 

jak žáka motivovat, je předkládat mu podnětné úkoly a problémy. Žáky často mohou 

zaujmout například problémy z praxe, přičemž k jejich řešení by měli využívat znalosti, 

které již mají, avšak současně také vyhledávat nové informace, ptát se a zkoumat různé 

možnosti. Kromě samotných úloh však záleží také na jejich implementaci (Vondrová, 

2014). I z potenciálně podnětné úlohy může učitel nevhodnou formulací nebo příliš 

konkrétními radami udělat úlohu pro podnětnou výuku nevhodnou. Příkladem budiž 

například úloha o štaflích (Odvárko, Kadleček, 1999, s. 28) popsaná N. Vondrovou (2012) 

v časopise Komenský na základě videostudie TIMSS 1999. Cílem úlohy je aplikace 

Pythagorovy věty. 

Zadání: Žebříky štaflí jsou dlouhé 2,6 m. U postavených štaflí jsou dolní konce žebříků od 

sebe vzdáleny 1,2 m. 

a) Postavené štafle jsou nižší než 2,6 m. Odhadni, o kolik centimetrů. 

b) Vypočítej výšku postavených štaflí. Výsledek zaokrouhli na celé centimetry. 

Během řešení učitelka žáky vedla prakticky krok po kroku, aniž by jim dala prostor pro 

vlastní řešení. Pro žáky obtížný krok v podobě uchopení výšky štaflí jako výšky 

rovnoramenného trojúhelníku provedla sama, díky čemuž někteří žáci nepochopili, co se 
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vlastně počítá. Stejně tak bylo problematické například značení trojúhelníku ve snaze 

využít „klasický“ vzorec c
2
 = a

2
 + b

2
. Učitelka tak bohužel potenciál původně relativně 

podnětné úlohy příliš nevyužila. 

Důležité jsou v rámci podnětné výuky také tzv. otevřené otázky, tedy ty, na které 

neexistuje pouze jedna krátká odpověď. Otevřené otázky vyžadují, aby žák hledal strategii 

řešení, zkoumal, docházel samostatně k výsledku, ověřoval je a zdůvodňoval. Dávají 

prostor pro hlubší rozbor daného problému. 

K pokládání otázek by měl učitel vést i samotného žáka. Ten by měl samostatně a kriticky 

myslet, vytvářet si různé hypotézy a ty následně ověřovat. To je samozřejmě možné pouze 

v tom případě, pokud bude žák aktivní, což je dalším nezbytným prvkem podnětné výuky 

(Vondrová, 2014). Matematika by měla být především žákova činnost, nikoliv činnost 

učitele. Učitel by měl být pouze moderátorem diskuze, měl by žáky vést a podněcovat je 

k aktivitě, případně dávat menší rady. Hlavním a nejaktivnějším článkem by měl být však 

žák.  

Naprosto nezbytná je také práce s chybou (Hejný, Kuřina, 2009). Každý žák chybuje a je 

nutné, aby si byl vědom toho, že jde o zcela přirozenou součást učení. Chyba by měla být 

prostředkem k učitelovu porozumění tomu, v čem má žák problémy, a následně by měla 

vést k další žákově práci. Z chyby by se měl žák poučit a využít ji k tomu, aby lépe a 

hlouběji porozuměl dané problematice. Chyba by v průběhu procesu učení neměla být 

trestána.  

Učitel by měl být také schopen diagnostikovat, zda žák dané látce opravdu rozumí. 

K tomuto jsou vhodné především nestandardně formulované problémy nebo již zmíněné 

otevřené otázky. Zásadní chybou je například zodpovězení otázky přímo učitelem ve 

chvíli, kdy žák není dostatečně rychlý, nebo pokládání otázek s výběrem možností. Právě 

ty jsou typické pro tzv. funneling pattern („trychtýřování“, Wood, 1998, cit. v Vondrová, 

2014), tedy o způsob komunikace učitele s žákem, kdy učitel klade otázky stále 

konkrétnější a konkrétnější. Žák sice dovede na tyto dílčí otázky odpovědět, ale původní 

komplexní úloha mu uniká. Pro podnětnou výuku je naopak typický tzv. focusing pattern 

(„nasměrování“, Wood, 1998, cit. v Vondrová, 2014). V tomto případě učitel volí otázky 

tak, aby dal žákovi možnost podívat se na úlohu z jiného úhlu pohledu, avšak současně mu 

neporadil moc. Učitel může žákovi pomoci k uvědomění si, co je pro pochopení problému 

zásadní, samotné využití potřebných nástrojů a finální řešení je ale zcela v režii žáka.  
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1.2 Poznávací proces 

Myšlenky konstruktivismu jsou úzce propojeny s tím, jak vypadá proces, kterým žák 

získává nové matematické poznatky. Ten můžeme popsat pomocí teorie generických 

modelů (dále TGM) formulované Milanem Hejným, který navázal na myšlenky svého 

otce, Víta Hejného. TGM se opírá především o myšlenku konstruktivismu, že pokud mají 

být žákovy poznatky kvalitní, je nezbytné, aby si je zkonstruoval sám. Zásadní tedy není 

učitelův výklad, nýbrž vhodná série úloh (Hejný, 2004).  

Poznávací proces žáka popisují V. a M. Hejný již v článku „Prečo je matematika taká 

ťažká?“ v časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1978). Následně byl proces 

popsán i v dalších publikacích, přičemž za stěžejní lze považovat například knihu „Dítě, 

škola a matematika“ (Hejný, Kuřina, 2009). Nejnovější popis TGM je podán v knize 

„Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně“ (2014). 

V rámci TGM je celý poznávací proces rozdělen do pěti fází, jak znázorňuje tabulka 1.1. 

Tabulka 1.1: Popis poznávacího procesu (Hejný, 2014, s. 40) 

motivace → 
izolované 

modely 
1→ 

generický model 

procesuální → 

konceptuální 
2→ 

abstraktní 

poznatek 
→ krystalizace 

První fází celého poznávacího procesu je již zmíněná motivace. Bez motivace žák nebude 

aktivní, nebude mít touhu objevovat, touhu učit se cokoliv nového. A pokud se žák nebude 

chtít učit, nikdy si nevybuduje potřebnou poznatkovou strukturu. Právě motivace je 

stěžejní hranicí mezi „nevím a neumím“ a „chtěl bych vědět a umět“ (Hejný, 2014). 

Motivace bývá velmi často jen vnější. Žáci se chtějí zavděčit rodičům, chtějí dostávat 

dobré známky nebo se látku naučit proto, aby se dostali na střední školu. Ač i tato 

motivace může být důležitá, podstatnější je vzbudit v žákovi zájem, navodit motivaci 

vnitřní. Zásadní je také touha po žákově úspěchu (ne pouze ve formě dobré známky) a 

především možnost nabyté znalosti dále využít (Hejný, Kuřina, 2009, s. 129–130).  

Na motivaci navazuje další fáze v podobě tzv. izolovaných (v dřívější terminologii 

separovaných) modelů. Žáci se prostřednictvím těchto modelů setkávají s různými pohledy 

na řešený problém. Každý izolovaný model je určitou reprezentací poznatku. Například 

izolovanými modely čísla 3 jsou 3 jablka, 3 hračky, 3 knížky apod. Díky tvorbě 

izolovaných modelů mají žáci možnost postupně objevovat souvislosti a vazby mezi těmito 

modely a na základě toho jim hlouběji porozumět, aby záhy mohli postoupit do další fáze 
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poznávacího procesu. Izolovaných modelů je přitom potřeba dostatečné množství, aby žáci 

k objevu souvislostí a hlubšímu poznání dospěli přirozeně a sami (Hejný, Kuřina, 2009). 

Současně je důležité žákovi umožnit poznat různé druhy izolovaných modelů – 

překvapivý, zdánlivý a ne-model. Překvapivým modelem je ten, který jako model 

nevypadá, ale ve skutečnosti jím je, zdánlivý model naopak vypadá jako model, ale ve 

skutečnosti jím není (je tedy specifickým případem ne-modelu), a ne-model je důležitý pro 

ilustraci, co mezi dané modely nepatří. 

Ve chvíli, kdy žáci naleznou potřebné vztahy, uvědomí si potřebné souvislosti a dokážou 

například najít další izolované modely, dochází k zobecnění, které je tzv. prvním 

abstrakčním zdvihem. Během zobecnění si žák vytváří mezi izolovanými modely vlastní 

strukturu a získává do dosavadního poznání hlubší vhled, vnímá souvislosti obecněji a 

s nadhledem. Tento proces často provází tzv. AHA-efekt, kdy žák uzří společné rysy 

najednou, z ničeho nic (Hejný, 2014). Prostřednictvím zobecnění žák dospěje do fáze tzv. 

generického modelu. Ten je pro jednotlivé izolované modely prototypem, a může tak 

zastupovat kterýkoliv z nich. Žák prostřednictvím nalezení generického modelu objeví 

obecný vztah, návod, vzorec, princip apod. Generickým modelem pro počítání předmětů je 

například počítání na prstech (Hejný, 2004). Důležitým je také přechod od procesuálního 

generického modelu ke konceptuálnímu. Procesuální generický model je de facto každé 

žákovo poznání, objevení postupu, jak daný proces pokračuje, jaká je zákonitost mezi 

určitými izolovanými modely. Procesuální generický model je možné získat tehdy, pokud 

je v úloze jistá posloupnost kroků, je zde patrný proces. Pakliže je však objeven model, 

u něhož není nutné vypisovat všechny předchozí varianty, tedy se neopírá o danou 

posloupnost kroků, jedná se o konceptuální generický model. Pokud předložený problém 

neobsahuje žádnou posloupnost kroků, procesuální generický model zde nalézt nelze. 

Současně je však možné, aby žák fázi procesuálního generického modelu přeskočil a nalezl 

rovnou konceptuální generický model (Hejný, 2014). 

Ve chvíli, kdy se generické a izolované modely restrukturalizují a žákův pohled získává 

abstraktnější charakter, dochází k druhému abstrakčnímu zdvihu, který vede k tzv. 

abstraktní znalosti. Tuto obecnou znalost a širší pohled doprovází zpravidla změna jazyka, 

kdy je žák například schopen zapsat dané pravidlo či vztah symboly. 

Fáze tzv. krystalizace, kdy žák nové poznatky napojuje na předchozí (i budoucí) vědomosti 

a začleňuje je do své celkové poznatkové struktury, prolíná celým poznávacím procesem. 
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Většinou jde o dlouhodobější proces, přičemž v některých případech může jít 

o propojování s předchozími znalostmi na hladině izolovaných modelů, jindy již na hladině 

generických modelů či abstraktní znalosti (Hejný, 2004).  

1.3 Procenta 

1.3.1 Historie 

Podle Smitha (1925) sahá historie vývoje procenta, jak ho známe dnes, až do antického 

Říma. Již dlouho před zavedením symbolu % a dokonce i využíváním desetinných zlomků 

měli lidé potřebu počítat v desetinách, dvacetinách, setinách a dalších. Příkladem mohou 

být například tzv. vicesima libertatis, daň 1/20 za každého osvobozeného otroka, centesimo 

rerum venalium, daň 1/100 vybíraná za doby Augusta v případě zboží prodávaného 

v dražbě, nebo quinta et vicesima mancipiorum, daň 1/25 za každého prodaného otroka. 

Římané tedy využívali zlomky snadno upravitelné na setiny. 

Zásadní zlom nastal ve středověku, kdy postupně rostla nominální hodnota peněz, 

v důsledku čehož se základem pro mnoho výpočtu stalo číslo 100. „V italských rukopisech 

z 15. století se vyskytují výrazy jako „20 p 100“, „xp cento“ nebo „vi p c°“, které lze 

připodobnit k 20 %, 10 % nebo 6 %
1
“ (Smith, 1925, s. 248). Jasné odkazy na používání 

procent lze nalézt například v pracích některých italských matematiků („per .c.“ nebo 

„percēto“). 

Procento bylo od 16. století využíváno mimo jiné již v souvislosti s výpočty úrokové míry, 

začátkem 17. století se začalo využívat obecně k vyjádření změny. Stejně tak se patrně 

využívalo k výpočtu zisku a ztráty (Smith, 1925). 

Co se samotného symbolu procenta týče, kromě období značení „p. 100“ lze první 

primitivní formy značky procenta nalézt v rukopisech z 15. století. Jedna z nich pochází 

například z dodatku do rukopisu Dagomari od neznámého autora, jak uvádí Smith ve své 

knize Rara Arithmetica (1908). 

                                                 
1
 In the Italian manuscripts of the 15th century it is common to find examples involving such expressions as 

20 p 100, xp cento, and vi p c°, for our 20 %, 10 %, and 6 %. 
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Obrázek 1.1: Jedna z prvních značek procenta (autor neznámý, 1400–1435, cit. v Smith, 1908, 

s. 440) 

Za zásadní je možné označit podobu znaku procenta datující se přibližně k polovině 

17. století. 

 

Obrázek 1.2: Symbol předcházející současnému značení (autor neznámý, 1684, cit. v Smith, 1908, 

s. 442) 

Symboly před zobrazenými dvěma kruhy s čárkou byly záhy nahrazeny slovem „per“, než 

bylo vypuštěno i toto slovo. Konečná a dnes známá podoba značení procenta tak vznikla 

pouhým zkosením tehdy vodorovné čárky.  

1.3.2 Procenta v matematice 

Procenta mají v matematice svou nezanedbatelnou roli především ve vztahu k velmi 

častému využití v praktickém životě. Jsou například klasickým nástrojem k vyjádření 

slevy, velmi často se objevují ve statistikách a své místo mají také v případě úročení 

vkladů a půjček v bankách apod. Vzhledem k tomu, že procentem vyjadřujeme část celku, 

jsou úzce propojena se zlomky a desetinnými čísly.   

 

Obrázek 1.3: Definice procenta (Bartsch, 1963, s. 75) 
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Jedno procento je definováno jako setina celku, p procent tedy jako p setin celku, viz 

obrázek 1.3. 

Při výpočtech s procenty se setkáváme se třemi základními termíny – základ (z), 

procentová část (č) a počet procent (p). Polák (2008) tyto pojmy definuje následovně: 

 Základ z je daný nebo zvolený základní číselný celek. Základ vždy tvoří 100 %. 

 Počet procent p ze základu z je kladné číslo, které udává určitý násobek procent 

(setin) základu. 

 Procentová část č je část základu z, která přísluší uvažovanému počtu procent p 

základu z.  

Znázorněme tyto základní pojmy na konkrétním příkladu. Cena určitého výrobku činí 

250 Kč. Na tento výrobek je sleva 15 %. Původních 250 Kč, tedy celek, z něhož budeme 

počítat potřebnou část, je základ. Výši slevy (15 %) udává počet procent. Samotná sleva 

vyjádřená v Kč je procentovou částí.  

Pro výpočty s procenty zpravidla bývají využívány především tři řešitelské strategie, 

přičemž vždy je potřeba znát dva ze tří zmíněných údajů (základ, procentová část, počet 

procent). Tyto tři níže zmíněné strategie samozřejmě nejsou jedinými možnými způsoby 

řešení. S ohledem na charakter procent a jejich souvislost se zlomky a desetinnými čísly 

lze využít například výpočet pomocí zlomků, desetinných čísel, výpočet pomocí 

grafického vyjádření, trojčlenky atd.  

První možnou strategií je výpočet přes jedno procento. V rámci tohoto postupu je vždy 

nezbytné vypočítat, kolik činí 1 %, a na základě tohoto dopočítat zbývající potřebný údaj.  

Postup znázorněme na výše zmíněné úloze na slevu. Jelikož základ představuje 100 %, je 

1 % ze základu 2,5 Kč (250 : 100). Následně částku představující 1 % vynásobíme 

zadaným počtem procent, čímž vypočítáme potřebnou procentovou část: 2,5 · 15 = 

= 37,5 Kč.  

Druhou strategií je tzv. trojčlenka, tedy matematický postup, který v případě výpočtů 

s procenty vychází z přímé úměrnosti. Opět ilustrujme na příkladu. 
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(1.1) 

 

Jako třetí strategii lze označit výpočet s využitím níže vypsaných vzorců, kdy písmena z, č 

a p představují základ, procentovou část a počet procent. 

    
 

 
           

 

 
 (1.2) 

Právě využití trojčlenky a vzorců může být znakem formálního poznatku. Žáci často tyto 

postupy využívají jako univerzální nástroje k výpočtům, aniž by hlouběji přemýšleli nad 

vztahy mezi zadanými hodnotami a principem výpočtu. 

Vzhledem k charakteru tématu procenta s výukou úzce souvisí využití grafů a diagramů. 

Stejně tak je důležité zmínit pojem procentní bod. Zatímco procento vyjadřuje část z celku, 

procentní bod je rozdíl mezi dvěma hodnotami v procentech (Šoba, Širůček, Ptáček, 2013). 

Například pokud by byl ve statistice uveden nárůst z 10 % na 11 %, jedná se o změnu 

o 1 procentní bod (případně o 10 %). Pokud by šlo o změnu o 1 %, došlo by k nárůstu 

z 10 % na 10,1 %. Procentní bod je často využíván ve statistikách a finanční matematice.   

S ohledem na obsáhlost tématu procent bude praktická část této práce, tedy experimentální 

výuka, zaměřena především na definici procenta, objevení postupů k výpočtům s procenty 

a následné ukotvení získaných poznatků. Rozsáhlejší práci s grafy a diagramy a pojmu 

procentní bod budou věnovány vyučovací hodiny následující po experimentální výuce a 

v práci se jim věnovat nebudeme. 

1.3.3 Pojmotvorný proces procent 

Pojmotvorný proces procent je složitý proces, který se skládá z několika fází, mezi nimiž je 

často zapotřebí se různě vracet.  

První fází je motivace žáků. Procenta nás obklopují v běžném životě, je tedy vhodné na 

tento fakt poukázat a nechat žáky, aby sami přišli s nápady, kde všude se procenta 

vyskytují a jak s nimi můžeme pracovat. Již v této fázi mohou být žáci na základě vlastních 

zkušeností a intuice schopni počítat základní úlohy, především ty na vyjádření procentové 

části. Současně je vhodné zařadit propedeutiku pojmu procento v podobě zlomků a 

desetinných čísel, na což mohou s vhodným vedením učitele žáci opět přijít sami. 
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Příkladem může být například vyjádření 50 % jako 1/2 apod. Již v této fázi se mohou 

utvářet první izolované modely procent. 

Tento proces tvorby izolovaných modelů je vhodné podpořit grafickou reprezentací 

procent, opět nejprve na základních příkladech jako 50 %, 25 %, 75 % apod. Nezbytné je 

vyjádření 1 % z určitého celku, k čemuž je vhodná například čtvercová síť 10 x 10. První 

intuitivní manipulace s čtvercovou sítí může být zdrojem široké škály izolovaných modelů, 

k čemuž je záhy možné přidat i izolované modely bez grafické reprezentace. Nezbytnou 

součástí pojmotvorného procesu by měly být i numerické výpočty procentové části, 

základu a počtu procent. Vhodné může být zařazení úloh z praxe (například slev atd.).  

Ve chvíli, kdy mají žáci dostatečné množství izolovaných modelů, může dojít k prvnímu 

abstrakčnímu zdvihu a zobecnění, kdy žáci objeví postup výpočtu daného údaje, nejprve 

pravděpodobně procentové části, následně základu a nakonec počtu procent. Žáci tak 

dospějí ke generickému modelu. Generický model je nutné upevnit prostřednictvím většího 

množství úloh, které je vhodné gradovat.  

Nové poznatky se v průběhu celého zkoumání žáků a tvorby modelů postupně napojují na 

předchozí vědomosti, často právě na znalosti zlomků a desetinných čísel. Pro krystalizaci a 

upevňování generického modelu může být zásadní volba strategie při řešení různých úloh. 

Pakliže je generický model žáka ukotven v poznatkové struktuře, měl by být žák schopen 

volit správný postup právě s ohledem na zadání úlohy, a to ideálně i tak, aby si své řešení 

usnadnil. 

Závěrečnou fází může být snaha formulovat dané postupy symbolicky. Pokud je žák 

schopen popsat dané postupy slovně a následně zapsat symbolicky bez konkrétních čísel, 

dochází tak ke změně jazyka a žák se dostává do fáze abstraktního poznání.  

1.3.4 Obtíže žáků v oblasti procent 

K charakteristice obtíží při počítání s procenty jsem využila mezinárodní šetření TIMSS 

2007, PISA 2012 a úlohy z pilotáže pro PISA 2012 uskutečněné v roce 2011. S ohledem na 

zadání v rámci pilotáže není možné brát výsledky jako reprezentativní za celou populaci, 

pro účely této práce jsou však dobrým ukazatele, kde žáci mohou v úlohách s procenty 

chybovat. 

Z uvolněných úloh v rámci TIMSS 2007 (Tomášek, 2009) se procent týkalo celkem pět 

úloh, přičemž ve všech úlohách čeští žáci překonali mezinárodní průměr. 
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První úloha byla zaměřená na výpočet procentové části, viz obrázek 1.4. 

 

Obrázek 1.4: Úloha M19 z TIMSS 2007 na výpočet procentové části (Tomášek, 2009, s. 27) 

Oproti mezinárodnímu průměru 59,5 % činila úspěšnost českých žáků 73,1 %. Nejčastější 

chybnou odpovědí českých žáků byla odpověď A (10,3 %). Úlohu bylo možné řešit 

logicky bez nutnosti přesného výpočtu. Příčinu chybných odpovědí je možné pouze 

odhadnout, v případě odpovědi A je však reálná možnost, že žáci tuto odpověď označili 

z důvodu výpočtu zmíněných 15 %, což přibližně odpovídá nabízeným 200 t. Žáci tedy 

místo potřebných 85 % uvedli 15 % řečených v zadání. 

I druhá z uvolněných úloh byla zaměřena na výpočet procentové části, viz obrázek 1.5. 

 

Obrázek 1.5: Úloha M20 z TIMSS 2007 na výpočet procentové části (Tomášek, 2009, s. 28) 

Úspěšnost českých žáků byla 56,2 %, zatímco mezinárodní průměr byl 43,3 %. Nejčastější 

chybnou odpovědí byla u českých žáků odpověď D, přičemž důvodem této chyby byla 

pravděpodobně záměna slevy a ceny po slevě. V mezinárodním průměru byla nejčastější 

chybnou odpovědí odpověď C, což lze vysvětlit záměnou původní ceny 60 zedů za 100 

zedů.  

Třetí úloha na procenta byla o něco obtížnější a týkala se výpočtu procentové části, jak 

znázorňuje obrázek 1.6. 

 

Obrázek 1.6: Úloha M21 z TIMSS 2007 na výpočet počtu procent (Tomášek, 2009, s. 28) 
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I v této úloze byli žáci s průměrnou úspěšností 42,1 % lepší, než byl mezinárodní průměr 

(29,3 %). Tentokrát byla nejčastější chybná odpověď D stejná jak u českých žáků, tak 

v rámci mezinárodního průměru, kde šlo dokonce o odpověď zcela nejčetnější. Nabízená 

možnost 36 % číselně odpovídá velikosti slevy. Žáci tedy patrně pouze odečetli novou 

cenu od původní a výsledek chybně označili za procentuální slevu. 

Čtvrtá úloha vyžadovala práci s kruhovým a sloupcovým diagramem. Na základě 

sloupcového diagramu s oblíbeností tří rockových skupin danou v procentech měli žáci 

zakreslit sloupcový diagram udávající počet žáků v každé kategorii z kruhového diagramu. 

Na svislé ose sloupcového diagramu však byly místo procent znázorněny počty žáků. 

Kromě znalostí diagramů tak úloha vyžadovala výpočet procentové části. S ohledem na 

otevřenou úlohu bohužel nejsou k dispozici konkrétní chybné odpovědi. Všechny tři části 

určilo správně 45,5 % českých žáků, částečně správnou odpověď v podobě dvou správně 

určených částí mělo 5,7 % žáků. 11 % žáků uvedlo, že sloupce nezobrazují procenta, ale 

počty žáků, aniž by však potřebné počty dopočítali. Bez odpovědi nechalo úlohu 11,2 % 

žáků, zbylé odpovědi byly různého charakteru, včetně nečitelných, přeškrtnutých apod.   

Poslední úloha byla podstatně komplexnější a vyžadovala znalosti přímé úměrnosti, 

zlomků a procent, viz obrázek 1.7. 

 

Obrázek 1.7: Komplexní úloha M75 z TIMSS 2007 (Tomášek, 2009, s. 96) 

Kombinace více informací a nutnosti obsáhlejších znalostí se ukázala jako poměrně 

problematická. Úspěšnost českých žáků činila 12 %, průměrná mezinárodní úspěšnost 

dokonce pouhých 8 %. Celých 33,6 % českých žáků úlohu neřešilo. Příčinu chybných 

odpovědí bohužel s ohledem na nedostupná žákovská řešení není možné identifikovat. 

Z vysoké četnosti vynechání odpovědi lze však usuzovat, že žáky mohla odradit složitost 

zadání, případně jeho nepochopení.  
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Z výše uvedených úloh je možné identifikovat několik možných obtíží žáků při práci 

s procenty. V případě úloh týkajících se slev může být častou chybou patrně záměna slevy 

a ceny po slevě. Obdobný problém může nastat i u dalších úloh fungujících na podobném 

principu (viz úloha M19). 

V případě úloh na výpočet základu, typicky například po slevě, lze dle mého názoru 

očekávat chyby pramenící z chybného určení počtu procent, který odpovídá právě zmíněné 

ceně po slevě. Pro ilustraci uvažujme následující příklad: „Po slevě 30 % stála kniha 

210 Kč. Kolik kniha stála původně?“ V podobných úlohách lze předpokládat obtíže při 

určování zadaných 210 Kč jako 70 % a jejich záměnu za 30 %. 

Mezi úlohami z šetření PISA 2012 (Tomášek, Frýzek, 2013) se vyskytly pouze dvě úlohy 

s procenty, z nichž bude zmíněna pouze jedna. V případě druhé úlohy bohužel s ohledem 

na její komplexnost není možné analyzovat, jaké chyby při práci s procenty žáci dělali. 

 

Obrázek 1.8: Úloha 1.1 z PISA 2012 (Tomášek, Frýzek, 2013, s. 9) 

Úloha, uvedená na obrázku 1.8, byla zaměřena na výpočet procentové části, která je větší 

než základ. Čeští žáci s průměrnou úspěšností 66 % překonali průměr zemí OECD 

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) s úspěšností 59,5 %. Nejčastější 

chybnou odpovědí (11 %) byla u českých žáků odpověď E, která pravděpodobně vznikla 

sečtením rychlosti větru a počtu procent. O něco méně častá byla chybná odpověď A, 

v jejímž případě žáci pravděpodobně správně vypočítali procentovou část, ale nepřičetli ji 

k základu.  

Mezi úlohami z pilotáže předcházející výzkumu bylo zastoupeno více úloh s procenty. 

Vzhledem ke komplexnosti některých z nich a obtížné analýze, kde žáci chybovali, bude 

zmíněna pouze část těchto úloh.  

Zajímavou úlohou je dle mého názoru úloha na obrázku 1.9, v níž je úkolem žáků posoudit 

správnost uvedených vzorců ve vztahu k zadání.  
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Obrázek 1.9: Úloha 2.3 z pilotáže (Tomášek, Frýzek, 2013, s. 43) 

Čeští žáci byli v úloze opět o něco úspěšnější, ač rozdíl byl relativně malý. V obou 

případech byla úspěšnost pod 8 %. Pro žáky mohla být úloha obtížná především z toho 

důvodu, že jde o vzorce, s nimiž se zpravidla nesetkávají. Současně je nutná jistá abstraktní 

znalost a uvědomění si souvislosti s desetinnými čísly. Z charakteru hodnocení úlohy 

bohužel není možné přesně určit, kde žáci nejčastěji chybovali.  

Další z pilotovaných úloh byla zaměřena na výpočet počtu procent, viz obrázek 1.10. 

 

Obrázek 1.10: Úloha 3.1 z pilotáže (Tomášek, Frýzek, 2013, s. 44) 

Úloha měla opět poměrně malou úspěšnost řešení, přičemž průměr zemí OECD (22,95 %) 

tentokrát mírně překonal úspěšnost českých žáků (22,2 %). Nejčastější chybnou odpovědí 

českých žáků byla odpověď B, kdy žáci vypočítali pouze rozdíl hmotnosti vejce. Chybná 

odpověď A byla pravděpodobně důsledkem nesprávného určení 110 g jako základu, 

v případě odpovědi D žáci nejspíše kromě chybného určení základu zvolili špatně i 

procentovou část (78 g místo 32 g). 

V rámci pilotáže se vyskytla i složená slovní úloha na procentový počet (obrázek 1.11). 

Pro správné řešení bylo kromě správné interpretace zadání potřeba vypočítat nejprve 

procentovou část a následně počet procent. Vzhledem ke kombinaci různých výpočtů a 
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náročnějšího zadání není příliš překvapující, že úloha měla poměrně malou úspěšnost – 

čeští žáci 17,74 %, průměr zemí OECD 17,36 %. 

 

Obrázek 1.11: Úloha 8.3 z pilotáže (Tomášek, Frýzek, 2013, s. 61) 

Z charakteru úlohy a jejího hodnocení není možné určit, kde konkrétně žáci chybovali. Je 

však opět zjevné, že složené úlohy jsou pro žáky problematické.  

Chybovost v následující úloze (obrázek 1.12) svědčí o problémech žáků vybrat potřebné 

údaje z tabulky s nadbytečnými údaji (úspěšnost českých žáků 38,49 % byla pod 

průměrem zemí OECD 41,84 %). 

 

Obrázek 1.12: Úloha 9.1 v pilotáži (Tomášek, Frýzek, 2013, s. 62) 

Nejfrekventovanější chybnou odpovědí byla odpověď B, kdy žáci patrně nesprávně určili 

počet procent pro výpočet základu (98 % místo 85,8 %).  
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Porovnáme-li chyby z výzkumu PISA 2012 a pilotáže s výsledky TIMSS 2007, je patrné, 

že příčiny některých chyb jsou obdobné. Žáci měli opět problémy s určením správného 

základu nebo procentové části. Z některých úloh je zřejmé, že problematické jsou pro žáky 

složené úlohy s delší posloupností nezbytných kroků a výběr potřebných informací 

v případě, že jsou uvedeny nadbytečné údaje.  

Některé z řečených obtíží spolu s dalšími jsou zmíněny také v oddílech 4.5 a 4.6 v rámci 

experimentální výuky. 
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2 Analýza učebnic 

Pro výuku téměř každého předmětu i pro samotnou přípravu učitele je vždy zásadní 

učebnice, s kterou se pracuje. Z učebnic je možné čerpat nejen příklady a úlohy, ale stejně 

tak inspiraci k samotnému vysvětlení látky a zavedení základních pojmů. Nejinak je tomu 

samozřejmě i v případě procent. Z tohoto důvodu jsem podrobila analýze celkem čtyři 

učebnice, konkrétně ty části, které se zabývají výukou procent. Jedná se o učebnici od 

nakladatelství PRODOS, s níž žáci ze zkoumaných tříd ve škole pracují, dále pak dvě 

učebnice od nakladatelství PROMETHEUS (autorů Kadleček, Odvárko a Šarounová, 

Růžičková, Väterová) a nakonec od nakladatelství H-MAT (Hejný a kol.). 

V rámci analýzy učebnic budu zkoumat rozmanitost uvedených úloh a především to, do 

jaké míry učebnice umožňuje či podporuje podnětný způsob zavedení tématu.  

Samotná výuka procent i tvorba učebnic úzce souvisí s kurikulárními dokumenty, 

konkrétně s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a Školním vzdělávacím 

programem konkrétní školy (ŠVP). Na základě prostudování obou těchto dokumentů by 

mělo být patrné, co vše by žáci v rámci výuky procent měli být schopni zvládnout, a to 

nezávisle na používané učebnici. 

2.1 Procenta dle RVP a ŠVP 

V rámci RVP ZV je zásadní oblastí Matematika a její aplikace. Na 2. stupni ZŠ se žáci 

s procenty setkávají prostřednictvím tematického okruhu číslo a proměnná. Učivo procent 

je zaměřeno na samotný pojem procento, dále na pojem základ, procentová část, počet 

procent a také na jednoduché úrokování. Žáci by měl být schopni užívat různé způsoby 

kvantitativního vyjádření vztahu celek – část, tedy i procentuální vyjádření, a řešit 

aplikační úlohy na procenta (včetně případů, kdy je procentová část větší než celek). 

S procenty však úzce souvisí i zápis čísla pomocí zlomku či desetinného čísla, s čímž se 

žáci dle RVP ZV setkávají již na první stupni v 2. období, tedy ve 4. a 5. ročníku. Již na 

prvním stupni by měli být žáci schopni modelovat a určit část celku a používat zápis ve 

formě zlomku. Měli by umět porovnávat, sčítat a odčítat zlomky se stejným jmenovatelem, 

číst zápis desetinného čísla a vyznačit ho na číselné ose.  
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ŠVP školy, na které byla provedena experimentální výuka
2
, prakticky kopíruje požadavky 

a výstupy RVP ZV. Dle učebních osnov, které jsou samostatnou přílohou ŠVP, a 

tematických plánů by měli být žáci schopni definovat procento a určit, kolik procent je 

daná část celku. Dále určují, jak velkou část celku tvoří daný počet procent, určují celek 

z dané části a daného počtu procent, řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, 

procentové části i celku. Aplikují dovednosti na výpočet počtu procent, procentové části a 

celku, čtou diagramy a grafy, v nichž jsou jednotlivé položky vyjádřeny v procentech, a 

zjišťují případy použití procent v praxi.  

2.2 Učebnice PRODOS (Molnár a kol., 1999) 

2.2.1 Popis výuky procent 

Učebnice od nakladatelství PRODOS určená pro 7. ročník ZŠ je pouze jednodílná a 

pokrývá celé učivo tohoto ročníku. Na úvod kapitoly o procentech, respektive její první 

podkapitoly „Co je procento?“ je znázorněno několik reklamních sloganů včetně obrázků. 

Vyskytuje se zde reklama na stavební spoření, slevy v obchodech, spoření na vzdělání, 

odchylka od normálu či 100% těsnění, spolu s krátkým odstavcem o užitečnosti procent. 

Na konci stránky je však místo potencionálně užitečné motivační úlohy uvedena barevná 

tabulka se vztahy mezi procentem, zlomkem a desetinným číslem, spolu se základní 

terminologií. Vzápětí následuje grafické znázornění 1 % pomocí čtvercové sítě 10 x 10, 

koláčového grafu a sloupcového grafu, spolu s uvedením několika vztahů 1 % a celku, jako 

je například 1 cm z 1 m apod. Prostřednictvím tabulky je uveden jeden řešený příklad na 

výpočet 1 % ze základu, načež následuje devět úloh na procvičení. Kromě tohoto výpočtu 

jsou úlohy zaměřeny také na vztah mezi procenty, zlomky a desetinnými čísly. 

Druhá podkapitola zaměřená na výpočet procentové části je opět uvedena přímými 

poučkami, tentokráte v podobě značení základu jako z, procentové části č a počtu procent 

p. Vše je zavedeno na příkladu s 50 % bonbonů z celkových 30 bonbonů. Kromě z části 

řešeného příkladu týkajícího se počtu chybějících žáků ve třídě následuje grafické 

vyjádření 100 % a 40 % celku ve čtvercové síti a spolu s dalším řešeným příkladem také 

univerzální postup výpočtu procentové části (viz obr. 2.1). Pokud by výuka probíhala tak, 

jak je naznačeno, pak by se nedala označit za podnětnou. Žákům je podrobně předkládán 

postup výpočtu, aniž by měli prostor pro vlastní zkoumání a objevování. 

                                                 
2
 s platností k datu 15. 4. 2018 
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Obrázek 2.1: Postup výpočtu procentové části (Molnár a kol., 1999, s. 128) 

Navzdory uvedenému postupu je záhy prostřednictvím dalšího žlutého rámečku zmíněno 

několik procent, které podle autorů „je užitečné vědět“ i ve zlomku. Jde například o 
 

 
 jako 

50 % celku nebo 
 

 
 jako 33

 

 
 % celku. Podání těchto vztahů je však opět značně instruktivní 

a vyznívá jako „k zapamatování“.  

Úlohy, které v učebnici následují, jsou zaměřeny na základní výpočty procentové části. 

Několik jich je bez kontextu, ale objevují se i slovní úlohy. V porovnání s dalšími dvěma 

učebnicemi, o nichž ještě bude řeč, bych úlohy označila za pestřejší. Pozitivně hodnotím 

například úlohy na výpočet procentuálního množství krve v těle na základě váhy nebo 

výpočet procentové části, kterou z celého těla zabírá hlava, délka zad a dolní končetiny. 

V těchto úlohách jsou žáci vyzváni k vlastnímu zkoumání na základě údajů o svém těle. 

Jedná se tak o úlohy, kde žáci musí nejprve zjistit potřebné hodnoty, tedy o úlohy 

potenciálně podnětné. V rámci jedné úlohy jsou také žáci vedeni k práci s tabulkou, která 

je včetně jedné z úloh uvedena na obrázku 2.2. 

 

Obrázek 2.2: Tabulka pro výpočty vč. úlohy (Molnár a kol., 1999, s. 130) 

První dva příklady využívající data z tabulky jsou řešené, prostor žáků k vlastnímu 

zkoumání a interpretování dat z tabulky je tak poměrně omezen. Potenciál úlohy není tedy 

podle mého názoru naplněn. 

Třetí podkapitola týkající se výpočtu základu opět v duchu těch předchozích nedává pro 

podnětnou výuku prakticky žádný prostor. První příklad je řešený a následuje barevný 
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rámeček s podrobným popisem postupu krok po kroku. Úlohy určené k procvičení jsou 

základní, nepříliš obtížné. Za o něco zajímavější bych s ohledem na grafickou reprezentaci 

označila úlohu v bočním pruhu stránky, kde mají žáci za úkol dokreslit geometrické útvary 

na 100 %. S ohledem na možnou variabilitu řešení by bylo vhodné po práci žáků výsledná 

řešení společně projít, aby byla možná rozdílnost řešení patrná.  

Třetí podkapitola týkající se výpočtu počtu procent opět začíná řešeným příkladem a 

univerzálním postupem v rámečku. Úlohy k procvičení jsou klasické a „ze života“. Žáci 

zde v některých z nich mají prostor k vlastnímu objevování na základě dat získaných 

vlastním zjištěním. Na to je zaměřena například výroba píšťalky, kdy je úkolem žáků 

zjistit, kolik procent tvoří odpad z použitého materiálu. Úloha je pro žáky zajímavá, avšak 

poměrně časově náročná. Z tohoto ohledu je vhodnější úloha na procentuální zastoupení 

výdajů v domácnosti, které mají žáci porovnat s údaji z Českého statistického úřadu, viz 

obrázek 2.3. 

 

Obrázek 2.3: Tabulka výdajů domácností (Molnár a kol., 1999, s. 133) 

Následující dvě kapitoly shledávám, co se užitečnosti pro podnětnou výuku týče, 

diametrálně odlišné. První z nich je již dle svého názvu zaměřena na výpočet pomocí 

vzorce. Žákům je připomenuto označení základu, procentové části a počtu procent a 

následně jsou pod nadpisem „Zapamatujte si“ uvedeny tři základní vzorce: 

    
 

 
           

 

 
 (2.1) 

 

V případě třetího z vzorců je navíc v tomto vydání učebnice vzorec uveden chybně a p je 

zaměněno za z, které se tak ve vzorci vyskytuje dvakrát, viz obrázek 2.4. 
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Obrázek 2.4: Chybně uvedený vzorec na výpočet počtu procent v kontextu celé "poučky" 

Nechybí samozřejmě upozornění nutnosti vyjádřit počet procent desetinným číslem. Oproti 

tomu za vhodnou podkapitolu vzhledem k podnětné výuce považuji následující, která se 

týká využití sloupcových a kruhových diagramů ve slovních úlohách s procenty. Žáci se 

tak naučí pracovat s diagramy, které mohou potkat často i v reálném životě. V první z úloh 

by měli žáci vybarvit dle zadaných procent části kruhu. Další úlohy se již týkají vytvoření 

sloupcového či kruhové diagramu na základě určitých dat. Některá z nich by si měli žáci 

také obstarat sami, konkrétně například složení žáků ve třídě. Řešený příklad přitom 

přehledně ukazuje souvislost mezi zadáním, tabulkou a diagramem.  

Poslední relevantní podkapitola je věnována úroku, jednoduchému úrokování a leasingu. 

Princip výpočtu a samotného využívání úroků je vysvětlen hned na začátku podkapitoly, 

stejně tak jsou zavedeny základní termíny jako právě úrok, úroková míra nebo jistina. Po 

dvou řešených příkladech následuje šest úloh na procvičení, přičemž se jedná o úlohy na 

základní výpočty úroku, zúročené částky po jednom roce a vkladu. Následující řešený 

příklad vysvětluje úročení v případě vkladu na více než jeden rok a krátký odstavec se 

zmiňuje také o dani z úroku. Více prostoru však již tato témata nemají, chybí i úlohy na 

procvičení. Závěrem podkapitoly je zmíněn také leasing, a to prostřednictvím 

vysvětlujícího odstavce, dvou tabulek týkajících se výše splátek a řešeného příkladu. Pro 

žáky je připravena jedna úloha k procvičení. 

Navzdory relativní důležitosti tohoto tématu považuji tuto podkapitolu za poměrně krátkou 

a s ohledem na množství úloh nedostatečnou. 

2.2.2 Závěr a shrnutí 

Učebnice podnětnou výuku procent příliš nepodporuje. Zcela chybí motivační úlohy, látka 

je ihned vysvětlena pomocí barevných rámečků a velmi podrobných postupů, které žákům 

poskytují univerzální návody, jak počítat, aniž by měli možnost na postupy přijít sami. 
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Navzdory tomu se v učebnici vyskytuje několik zajímavých a podnětných úloh vedoucích 

k vlastnímu zkoumání. Za pozitivní bych také označila práci s několika možnými 

interpretacemi procent, tedy kromě klasických příkladů využití tabulek a kruhových i 

sloupcových diagramů.  

Mezi zajímavé a v některých případech přínosné bych zařadila také několik z úloh 

uvedených na okrajích stránek. Jde například o možnou výrobu píšťalky a určení, kolik 

procent zaujímá odpad z materiálu, doplňování geometrických obrazců nebo úloha týkající 

se akcií.  

2.3 Učebnice PROMETHEUS (Kadleček, Odvárko, 2011) 

2.3.1 Popis výuky procent 

Učebnice této řady pro 7. ročník je rozdělena do tří dílů. První díl je zaměřen na zlomky, 

celá čísla a racionální čísla, druhý díl se zabývá poměrem, přímou a nepřímou úměrností a 

procenty a třetí díl je věnován geometrii, konkrétně shodnosti, středové souměrnosti, 

čtyřúhelníkům a hranolům. 

Procenty se tedy zabývá 2. díl učebnice, který na ně „upoutává“ již na první stránce 

barevnými reklamami a zmiňuje je i v úvodu: „Přímá úměrnost a nepřímá úměrnost vás 

dovedou například k trojčlence, pomocí které se výhodně řeší úlohy o procentech. Těch je 

tady opravdu hodně. Je to proto, že s procenty se v životě setkáváme neustále, jsou všude 

kolem nás. Všichni se musíme umět vyznat v nejrůznějších reklamách a inzerátech a 

orientovat se v úrokových sazbách vkladů a úvěrů, které nám nabízejí banky“ (Kadleček, 

Odvárko, 2011, s. 4). Jak je patrné, autoři se snaží již úvodními slovy zdůraznit žákům 

důležitost výuky procent, což by pro ně mohlo být motivační. Zmínku o použití trojčlenky 

jako nástroje k řešení úloh o procentech však osobně nepovažuji za příliš vhodnou. Žákům 

se tak hned na začátku dostává do rukou univerzální nástroj k výpočtům, aniž by mohli na 

možné propojení s trojčlenkou přijít sami, případně dospět k řešení jinými způsoby.  

Samotná kapitola věnující se procentům a úrokům začíná motivačním příkladem 

zaměřeným na slevu lyží.  
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Obrázek 2.5: Motivační příklad (Kadleček, Odvárko, 2011, s. 54) 

Motivační příklad vychází z praxe, což je pro jeho zařazení poměrně vhodné. Stejně tak se 

týká situace, do níž by se mohl dostat každý z žáků, a tedy může jít o příklad jim blízký. 

Ihned za zadáním příkladu následuje jeho řešení s využitím úsečkové legendy v barevném 

rámečku zmiňujícím vztah mezi procenty a zlomkem. Toto je následně specifikováno hned 

vzápětí, kdy je v dalším z rámečků uveden vztah mezi jedním procentem, zlomkem a 

desetinným číslem, spolu s grafickým znázorněním čtvercové sítě o velikosti 10 x 10 a 

vyznačením jednoho čtverečku jako 1 %. Toto znázornění je pro představu procenta 

vhodné a důležité, avšak za vhodný bych již neoznačila způsob, jakým je to v této učebnici 

podáno. Jde o formální zavedení. 

Podobných rámečků se v celé učebnici vyskytuje poměrně velké množství, přičemž jde 

zpravidla vždy o základní poučky k zapamatování. Z hlediska podnětné výuky toto není 

příliš vhodné, jelikož žáci nemají poznatky opřené o generické modely a často je pak 

zapomínají.  

Dalším rámečkem, který následuje po několika cvičeních na výpočet jednoho procenta ze 

základu, je právě ujasnění terminologie v podobě využívání slova základ místo označení 

celek. Opět je zde využita grafická reprezentace, tentokrát v podobě koláče s vyznačenou 

jednou čtvrtinou. S ohledem na souvislost se zlomky je zde uvedena analogie mezi 
  

   
 

z celku a 25 % ze základu. Následná cvičení se zaměřují na procvičení výpočtu části 

z celku, přičemž jedno z cvičení je uvedeno včetně řešení. V rámci procvičování se 

v kapitole nachází také dvě úlohy pro přemýšlivé, které jsou zaměřeny na pozorování a 

odhad části z celku. Na závěr dílčí kapitoly je uvedena úloha označená „pro náročnější“, ve 

které se vyskytuje tabulka s procentuálním zastoupením odpadu v rámci sběru tříděného 

odpadu. S ohledem na potřebnou variabilitu úloh považuji zahrnutí této tabulky mezi 

procvičovací úlohy jako vhodné, jelikož žáci si tak procvičí práci s jiným typem zadání. 
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Druhá kapitola je již dle nadpisu zaměřená na výpočet procent pomocí trojčlenky. I v této 

kapitole se opět objevuje několik rámečků se základní terminologií (procentová část) a 

pravidly. Postupně jsou zde uvedena cvičení na výpočet procentové části, základu a počtu 

procent, přičemž vždy je jeden z příkladů řešený, a to včetně grafického znázornění. 

Veškeré úlohy jsou zaměřené na základní výpočty, avšak objevují se i mírně obtížnější 

úlohy opět označené jako „pro přemýšlivé“ nebo „pro náročnější“. U úloh pro náročnější je 

však bohužel uvedena i nápověda (viz obrázek 2.6), která tak nedává žákům prostor přijít 

na řešení zcela sami, a snižuje tedy náročnost úloh. 

 

Obrázek 2.6: Úloha pro náročnější (Kadleček, Odvárko, 2011, s. 64) 

Následující kapitola je zaměřená obecně na procvičování výpočtů s procenty. Jsou zde 

uvedeny úlohy z praxe, žáci tak mají možnost setkat se například s procentuálním složením 

různých výrobků, slevami v obchodech nebo daněmi. Pozitivně hodnotím právě úlohy na 

výpočet DPH, jelikož jde o praktické úlohy podporující finanční gramotnost. Úlohy 

podporující finanční gramotnost se nacházejí i v následující kapitole s názvem „úroková 

sazba, úrok“. Jsou zvoleny klasické úlohy z finanční matematiky, s nimiž se mohou žáci 

v budoucnu setkat. Opět nechybí ani rámečky upřesňující terminologii a základní vztahy, 

jak znázorňuje například následující obrázek. 

 

Obrázek 2.7: Shrnující rámeček terminologie (Kadleček, Odvárko, 2011, s. 70) 

Rámečky však tentokrát považuji za vhodné, a to především z důvodu obtížnějšího tématu 

a složitějších termínů. 
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2.3.2 Závěr a shrnutí 

Učebnice zahrnuje základní učivo procent, neposkytuje však příliš prostoru pro podnětnou 

výuku. Poměrně vysoké množství rámečků obsahuje základní terminologii, poučky a 

pravidla pro počítání s procenty. Úlohy jsou základní, obtížnost těch náročnějších snižují 

uvedené nápovědy. Za pozitivní bych označila grafická znázornění, práci s tabulkami a 

úlohy z finanční matematiky. 

2.4 Učebnice PROMETHEUS (Šarounová a kol., 1998) 

2.4.1 Popis výuky procent 

Matematika 7 z řady učebnic od autorek Šarounová, Růžičková a Väterová je rozdělena do 

dvou dílů. První díl je věnován dělitelnosti přirozených čísel, úhlům, zlomkům, shodnosti 

trojúhelníků a početním operacím se zlomky. Obsahem druhého dílu jsou čtyřúhelníky, 

přímá a nepřímá úměrnost, tělesa, procenta, kružnice a kruh, lineární rovnice a osová a 

středová souměrnost. 

Co se týče samotné kapitoly procenta, na úvod je uvedeno několik výkladů slova procento 

z různých slovníků. Vzápětí je v rámci první podkapitoly procento definováno jako „setina 

daného celku“, a to slovy i matematickým zápisem. Definice je uvedena v barevném 

rámečku s usměvavým vykřičníkem. Krom tohoto jsou uvedeny další dva barevné 

rámečky, které se týkají výpočtu 1 % ze základu a samotného pojmu základ, jak je patrné 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 2.8: Zavedení procenta (Šarounová a kol., 1998, s. 96) 

Pro podnětnou výuku jde o spíše nevhodný způsob zavedení pojmu procent. Zavedení je 

poměrně instruktivní, ihned je vysvětleno, jak se s procenty počítá. Zcela chybí i jakákoliv 

motivační úloha. 
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Za tímto zavedením následuje grafické znázornění procent ve čtvercové síti 10 x 10 a na 

dvaceti kuličkách. To je vhodným nástrojem k práci s procenty, avšak pouze tehdy, pokud 

žáci mají prostor pracovat a objevovat patřičné vztahy sami. Grafické interpretace jsou 

opět podány žákům jako fakta bez jakéhokoliv prostoru pro jejich tvorbu a zkoumání. 

Poměrně matoucí by pro žáky také mohlo být dělení kuliček. S ohledem na jejich celkový 

počet 20 kuliček vychází 1 % na 0,2 kuličky. Kuličky jsou diskrétní model, tedy jejich 

dělení nepovažuji za pro žáky vhodný příklad. Následně autoři uvádějí také výpočet 50 % 

z kruhu, 100 % žáků a 125 % z deseti Kč. Právě poslední příklad považuji takto z počátku 

bez dalšího vysvětlení za poměrně náročný.  

První úlohou, jejíž výpočet by již měl být zcela na žácích, je tabulka na doplňování 

základu a jeho části. Žáci prozatím nemají s procenty větší zkušenost, proto lze tuto úlohu, 

která je uvedena na obrázku 2.9, považovat za vhodný prostor k experimentování a 

objevování. Pozitivem je také pestrost využitých kontextů a jednotek.  

 

Obrázek 2.9: Tabulka – výpočet základu a jeho části (Šarounová a kol., 1998, s. 97) 

Níže pod tabulkou jsou vysvětleny analogie mezi jednotlivými zápisy, opět však poměrně 

instruktivně.  

Záhy následuje pět řešených příkladů zaměřených na souvislosti mezi zápisem pomocí 

procent, zlomkem a desetinným číslem a také na výpočet procentové části. Opět přitom 

nechybí další rámeček s vykřičníkem, tentokrát s postupem výpočtu 1 % ze základu. 

Samozřejmě nechybí ani neřešené úlohy na procvičení zmíněného učiva.  

Navzdory tomu, že se již v první podkapitole vyskytují výpočty procentové části, je takto 

nazvána podkapitola druhá. Až zde je však uveden pojem procentová část (opět 

v rámečku), přičemž se zavádí také označení základu jako z, počtu procent p a procentové 



38 

 

části č. Jak je patrně pro autory typické, několik následujících příkladů je řešených. 

V tomto případě jde o tři standardní příklady zaměřené na určování, co je základ, 

procentová část a počet procent a jednotlivé výpočty procentové části. Některé následující 

úlohy však autorky učebnice zaměřily na vztahy mezi jednotlivými údaji, tedy se nejedná 

o typické „počítací úlohy“. Jedna z úloh je uvedena na obrázku 2.10. 

 

Obrázek 2.10: Netypická úloha na vztah z, p, č (Šarounová a kol., 1998, s. 103) 

Tato úloha nepatří mezi zcela typické a mohla by žáky vést k zamyšlení nad vztahy mezi 

jednotlivými procentovými částmi, počty procent a základem. Analogický příklad jako 

v bodě a), pouze s obměnou tří procentových částí a počtů procent místo dvou, byl však 

uveden v rámci jednoho z řešených příkladů. To dělá tuto potencionálně zajímavou a 

podnětnou úlohu méně přínosnou pro podnětnou výuku.  

Za potenciálně podnětný považuji následující z řešených příkladů na výpočet procentové 

části. V zadání jsou žáci vybídnuti k vlastnímu řešení, načež jsou uvedeny čtyři různé 

postupy. Tento příklad by byl podle mého názoru ideálním pro ukázku toho, že je zpravidla 

více různých postupů, jak se dopracovat k výsledku, a žákům by tak byl ponechán vlastní 

prostor. Příklad je však zakončen další poučkou a vzorcem: 

    
 

   
    

 

   
   (2.2) 

 

Vzorec navíc následuje další zarámovaná poučka o výpočtu procentové části vynásobením 

1 % počtem procent. Navzdory ukázce různých postupů výpočtu je tak žákům předložen 

další univerzální přístup.  

Na konci podkapitoly je několik dalších úloh k procvičení výpočtů. Před druhou polovinou 

z nich je uveden příklad na výpočet ceny po slevě, a to s řešením pomocí dvou různých 

postupů. Další úlohy jsou pak uvedeny slovy: „Vyzkoušejte oba způsoby řešení 

v následujících úlohách“ (Šarounová a kol., 1998, s. 107). Žáci jsou tedy opět instruováni, 

jak přesně úlohy řešit, aniž by měli prostor k vyzkoušení vlastních postupů. 

Třetí z podkapitol je zaměřena na výpočet základu. Ani zde nedochází k ničemu příliš 

objevnému, pro žáky je připraven vzorový řešený příklad, který je následován 
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zarámovanou poučkou spočívající ve výpočtu přes 1 %. Opět však existují další možná 

řešení, k jejichž objevu žáci nemají prostor. Jsou sice uvedeny ihned vzápětí v rámci 

dalšího z řešených příkladů, prostor pro vlastní zkoumání žáků je však i tentokrát prakticky 

nulový (pokud by výuka učitele probíhala přesně podle učebnice). Pozitivem však přesto 

může být využití grafického znázornění pomocí puntíků a čtverečků. Následující řešený 

příklad uvádějící dva možné postupy však znovu ústí v univerzální vzorec: 

    
 

 
     (2.3) 

 

Na závěr této podkapitoly jsou zařazeny i dvě úlohy (viz obrázek 2.11), které bych 

s ohledem na podnětnou výuku označila za poměrně vhodné. 

 

Obrázek 2.11: Podnětné úlohy (Šarounová a kol., 1998, s. 111) 

Ač s úlohami na změnu o určitou část mají žáci často problém, jedná se o úlohy vyžadující 

trochu jiný přístup, neboť není možné využít právě naučené klasické postupy (viz úlohy 

11. B a 12). Příliš šťastné se mi však nezdá rozdělení úlohy 11. na A a B, a to především 

s ohledem na to, že mezi těmito dílčími částmi nespatřuji žádnou souvislost, což by mohlo 

být pro žáky zbytečně matoucí.  

Ani čtvrtá podkapitola zaměřená na výpočet počtu procent se nevymyká výše uvedenému 

přístupu. Po řešených příkladech s více možnými postupy řešení následuje univerzální 

vzorec 

       
 

   
 
 

 
     (2.4) 

 

a zarámovaná poučka s postupem výpočtu. Závěr podkapitoly opět zabírají úlohy na 

procvičování, které patří spíše mezi standardní.  

Pátá kapitola je zaměřena na výpočet úroku. Navzdory důležitosti tohoto tématu pro reálný 

život je již samý začátek podkapitoly dle mého názoru poměrně nezajímavý, bez jakékoliv 

úvodní motivace. Jsou vysvětleny pojmy úrok a úroková míra, včetně základního principu 

půjčování peněz. Následují tři řešené příklady na výpočet úroku, daně z úroku a výši 

vkladu po několika letech úročení. Úloh na procvičení je pouze pět, přičemž jde o typové 
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úlohy, k nimž lze využít postupy uvedené v řešených příkladech. Za pozitivní bych 

označila pouze výzvu k znázornění růstu úspor na milimetrovém papíře. 

Několik dalších úloh na procvičování je uvedeno v souhrnném opakování prvních čtyř 

hlavních kapitol.  

V samém závěru učebnice se nachází kapitola „Matematická herna.“ Ač jsem čekala pod 

tímto názvem tvůrčí úlohy zaměřené na objevování a „hraní si s matematikou“, v případě 

procent je opak pravdou. Jak již napovídá dílčí název „Trojúhelník k zapamatování“, autoři 

zde žákům nabízí univerzální mnemotechnickou pomůcku k výpočtům s procenty, která 

jde zcela proti principům podnětné výuky. Jak je v učebnici uvedeno, pokud je počet 

procent zapsán desetinným číslem, je procentová část přímo úměrná počtu procent. Na 

základě tohoto vztahu žáci mohou pro zapamatování využít „kouzelný“ trojúhelník, jak je 

znázorněno na obrázku 2.12. 

 

Obrázek 2.12: „Kouzelný" trojúhelník (Šarounová a kol., 1998, s. 195) 

V rámci výpočtu dle návodu v učebnici a názorných obrázků již pouze stačí zakrýt to, co je 

potřeba vypočítat, a zbylé dvě hodnoty dají jasný postup. Pakliže žáci budou takový 

trojúhelník používat, naučí se pouze dosazovat hodnoty do vzorečku, aniž by pochopili 

princip. Stejně tak budou mít problémy v obtížnějších úlohách. 

2.4.2 Závěr a shrnutí 

Z hlediska podnětné výuky není učebnice podle mého názoru příliš vhodná. Chybí 

motivační úlohy, všechny postupy výpočtů a základní vztahy jsou uvedeny v rámečcích 

k zapamatování. Potenciálně vhodné ukázky různých postupů výpočtu téhož jsou zpravidla 

„přebity“ univerzálním vzorečkem. Stejně tak se v učebnici nachází pouze základní úlohy, 

nevyžadující náročnějších postupů. 

Kromě výše zmíněného jsou na některých stránkách uvedeny proužky na první pohled pro 

mě smysl postrádajících čísel či výrazů. Například na straně 97 se po pravé straně nachází 

modrý pruh s několika výrazy (lineárními dvojčleny), ač se kapitola věnuje procentům. 
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Uplatnění však tyto výrazy najdou až na straně 148 v kapitole „Ekvivalentní úpravy 

výrazů“. Podobně je na stranách 100 a 101 v kapitole věnované procentům odkaz na 

„proužek“ ze stran 51 a 57. Čísla v proužcích by měla být využita k výpočtu 1 % základu 

nebo následně x % ze základu z, kde x a z jsou čísla ze zmíněných proužků. Tento typ 

„úloh“ je z mého pohledu spíše nevhodný. Proužky jsou v kapitolách, které s nimi 

nesouvisí, a pro nezasvěceného čtenáře mohou postrádat smysl. Je však třeba vzít v úvahu, 

že pokud žáci s učebnicemi pracují od 6. ročníku, jsou již s významem „proužků“ 

seznámeni. 

2.5 Učebnice H-mat (Hejný a kol.) 

2.5.1 Popis výuky procent 

Učebnice z řady H-mat od Hejného a kol. pro 2. stupeň ZŠ jsou rozděleny do sedmi dílů A 

až G, přičemž celé učivo předepsané RVP pokrývají díly A až F, díl G je jakousi 

„nástavbou“ s náročnějšími úlohami. Zatím však byly vydány pouze díly A až F. 

K jednotlivým dvojicím učebnic současně náleží příručky pro učitele s poznámkami a 

možnými doporučeními, které úlohy pro žáky volit a jak, případně co by bylo vhodné 

v hodinách probrat či doplnit. Učebnice s příručkami jsou cíleně zaměřeny na 

konstruktivistický přístup k výuce. Jednotlivá témata se na první pohled člověku 

neobeznámenému s učebnicí zdají uspořádána nelogicky a chaoticky, což je však uvedeno 

na pravou míru v příručkách k učebnicím. Tento styl je zvolen záměrně. „Úlohy v učebnici 

jsou uspořádány tak, aby se žáci s daným pojmem setkávali postupně po dávkách, 

opakovaně s určitým odstupem a aby nové zkušenosti a nabyté poznatky mohli v klidu 

zpracovat. Pro děti jsou vyvozené poznatky většinou úplně nové, a proto se jejich mozek 

unaví mnohem dříve než mozek učitele a potřebuje změnu tématu či změnu činnosti.“ 

(Hejný a kol., 2015c, s. 7). Samotných procent se postupně týkají díly B, C, D a E. 

Jak již bylo zmíněno, první učebnicí, která se výukou procent zabývá, je díl B. V duchu 

všech učebnic jsou tomuto tématu nejprve věnovány jen dvě strany a později další strana. 

Již na první pohled se jedná o učebnici určenou pro podnětnou výuku. Téma je uvedeno 

motivačním obrázkem o slevě na rajčata spolu s textem vybízejícím k diskuzi o slevách a 

zkušenostech žáků (viz obrázek 2.13). 
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Obrázek 2.13: Motivační úloha (Hejný a kol., 2015b, s. 42) 

Následujících pět úloh je zaměřeno na výpočet výše slev v procentech i korunách a nových 

i původních cen. Žáci tedy pracují s výpočty základu, procentové části i počtu procent, ač 

tyto pojmy v učebnici nejsou zatím definovány. Jedinou definicí v této první kapitole 

týkající se procent je zavedení jednoho procenta jako jedné setiny. Současně je vysvětlen 

původ slova a také slovenské označení percento. 

Poměrně zajímavou, potencionálně podnětnou a pro praxi důležitou úlohou je ta uvedená 

na obrázku 2.14. 

 

Obrázek 2.14: Chybné slevy (Hejný a kol., 2015b, s. 43) 

Tři uvedené obrázky znázorňují chybně vypočítané slevy. Jak uvádí i příručka pro učitele, 

tento příklad je vhodný k ujasnění, že jsou v obchodech slevy často zaokrouhleny, 

v druhých dvou případech v neprospěch obchodníka, případně zcela chybné. Dle mého 

názoru může být úloha pro žáky přínosná, jelikož se výrazně promítá do praktického života 

a může žákům nastínit někdy i nekalé praktiky obchodníků, jako je tomu například 

v prvním případě, kdy je uvedená procentuální sleva podstatně větší, než je tomu ve 

skutečnosti. 
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Druhá kapitola dílu B týkající se procent se opět nese v duchu zajímavých a podnětných 

úloh i absence pouček a definic. Hned první úloha žáky i dle příručky učitele patrně 

překvapí, poněvadž je zaměřena na fakt, že zdražení o 25 % a následná sleva o 25 % 

nevede na původní částku z důvodu rozdílných základů. Úloha následující na toto zjištění 

navazuje. Ke zkoumání a objevu jiného způsobu výpočtu vede tabulka následovaná 

zvídavou otázku (viz obrázek 2.15). 

 

Obrázek 2.15: Objevování jiného způsobu výpočtu (Hejný a kol., 2015b, s. 50) 

Po následujících dvou úlohách zaměřených nadále na zlevňování a zdražování je téma 

procent ukončeno a znovu se s ním žáci setkávají v díle C. I zde jsou úlohy zaměřeny na 

slevy v obchodech, přičemž se autoři odkazují na objevený postup z cvičení z předchozího 

dílu učebnice (obrázek 2.15). Na tento postup žáci navazují za účelem objevení nového 

postupu výpočtu výše slevy při znalosti původní a nové ceny. Mírně odlišná je závěrečná 

úloha, kde žáci využívají informace uvedené v sloupcovém grafu (obrázek 2.16). 

 

Obrázek 2.16: Příklad s grafem (Hejný a kol., 2016, s. 15) 
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Žáci se prostřednictvím této úlohy setkají s jinou interpretací potřebných dat a naučí se číst 

z grafu. Současně je z rozhovoru pod úlohou vhodně zmíněno časté úskalí práce nejen 

s procenty, a to že vždy záleží na základu, z něhož se potřebná část počítá, případně 

k němuž se vztahuje daný údaj.  

Díl D je teprve tím, kde je zmíněna potřebná terminologie v podobě základu, procentové 

části a počtu procent. Ta je navíc zavedena jako „domluva“, tedy podle mého názoru 

s vhodnějším označením než například formulace „k zapamatování“. Následující úlohy 

jsou již, krom jedné klasické tabulky na doplňování zmíněných údajů, znatelně odlišného 

charakteru, než tomu bylo doposud. V první řadě se jedná o úlohy geometrického rázu, kdy 

je úkolem žáků vyjádřit procenty vybarvenou část. Nejprve se jedná o čtvercovou síť 5 x 5 

a následně pravidelný šestiúhelník, jak ukazuje obrázek 2. 17. 

 

Obrázek 2.17: Procenta a geometrické útvary (Hejný, Šalom, 2017, s. 38) 

Čtvercová síť je pro procenta poměrně typická, avšak v tomto případě nejde o základní 

procentuální vyjadřování vybarvených čtverečků. Složitější styl vybarvení jdoucí nejen po 

linkách mříže dělá úlohu náročnější. Současně je možné postupně mezi zadanými čtverci 

spatřit gradaci. Za originální bych označila především barevný šestiúhelník. S ohledem na 

absenci čtvercové sítě a složitost útvaru je úloha dle mého názoru ještě o něco obtížnější. 

Po využití geometrických tvarů následují úlohy na úrokování, přičemž zavedení 

terminologie je uvedeno až po jedné úloze určené k řešení žáky. Terminologie je i nyní 

uvedena jako „domluva“, přičemž jsou zde zahrnuty i pojmy jako jednoduché či složené 

úrokování. Uvedené úlohy nejsou typickými úlohami na pouhý výpočet úroku, avšak jde 

o úlohy vyžadující více výpočtů, přičemž prohlubují znalosti o úrokování.  
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Závěrečná strana žáky seznamuje s pojmem procentní bod, a to včetně upozornění na 

možné nekalé praktiky novinářů. Vysvětlení pojmu je opět uvedeno až po úloze. Závěrečná 

úloha je patrně určena rychlejším a v matematice schopnějším žákům, přičemž jde o úlohu 

na složené úrokování v souvislosti s kupní cenou Manhattanu, jakožto nejbohatší čtvrti 

New Yorku, což může být pro žáky lákavé téma. Obtížnost úlohy pramení především 

z faktu, že je třeba vypočítat roční úrokovou míru pro poměrně vysoká čísla (390 let a 

výsledná částka sahající do bilionů).  

Díl E, který je zároveň posledním dílem týkajícím se procent, je zaměřen na výpočet 

úroků. První úloha se týká výroby aut v Zedlandu. Ač se přímo nejedná o využití procent, 

považuji úlohu za jistou formu propedeutiky složeného úrokování. 

 

Obrázek 2.18: Úloha na výpočet počtu aut (Hejný, Šalom, 2017, s. 36) 

Za úlohou následuje barevný rámeček s vysvětlením doby úročení (zpravidla 1 rok). 

Nechybí také zmínka o úročení v bankách, respektive o termínu „per annum“. Další úloha 

se týká klasického složeného úrokování, přičemž je následována vybídnutím žáků 

k vlastnímu objevování, jak znázorňuje obrázek 2.19 s oběma úlohami. 

 

Obrázek 2.19: Úlohy poskytující prostor k vlastnímu zkoumání (Hejný, Šalom, 2017, s. 36–37) 



46 

 

 V učebnici nechybí ani úlohy na výpočet úrokové sazby a původního vkladu do banky. 

Za poměrně přínosnou považuji také úlohu na porovnání možnosti půjčky ve dvou bankách 

s různými podmínkami – při měsíčním a čtvrtletním úrokování. Žáci si zde sami mohou 

ověřit, že je v případě různých nabídek bank nutné vše propočítat, čímž získávají cenné 

zkušenosti do praxe. Celou kapitolu, a teda i obecně celé téma procent, završuje úloha na 

výpočet celkových úroků, která je následována dalším prostorem k samostatnému 

objevování žáků. Jako téma ročníkové práce jsou zde v návaznosti na předchozí úlohu 

nadneseny otázky výše splátek tak, aby byly v jednotlivých letech stále stejné. Žáci zde 

mají prostor k hlubšímu proniknutí do fungování úročení, což pro ně může být s ohledem 

na využití v praxi velice přínosné. 

 

Obrázek 2.20: Úloha s možností navazující ročníkové práce (Hejný, Šalom, 2017, s. 37) 

2.5.2 Závěr a shrnutí 

Učebnice od Hejného a kol. jsou nejen dle slov autorů určeny pro podnětnou výuku. Žáci 

jsou s pojmy seznamováni nejprve na intuitivní úrovni prostřednictvím izolovaných 

modelů. Teprve následně jsou uvedeny jejich definice jako „domluvy“. Úlohy žáky cíleně 

vedou k objevování, zkoumání a zkoušení, a ti tak mají možnost přijít na potřebné 

řešitelské postupy sami. Úlohy jsou přitom různé obtížnosti (jsou gradované), je možné 

tedy některé z nich využít pro rozvoj a pokrok těch žáků, kteří jsou v matematice 

schopnější. Z logiky zmíněného výukového přístupu plyne, že na rozdíl od předchozích 

učebnic prakticky chybí řešené příklady. 

Zásadním rozdílem oproti zbylým třem analyzovaným učebnicím je také fakt, že pouze 

Hejného učebnice se zabývají pojmem procentní bod, což je však pojem vcelku zásadní, a 

to i s ohledem na časté chyby v jeho záměně s procentem. 

Za plus bych také označila to, jakým způsobem jsou žáci vyzýváni k řešení úloh. Nejedná 

se o typické „vypočítej“, ale pokyny jsou variovány. Žákům jsou často pokládány otázky, a 
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to nejen ve vztahu k autorovi či někomu neurčitému, ale i ve vztahu k dětem, které 

v učebnicích některé úlohy řeší, nebo o nich debatují.  

Velmi diskutovaným tématem by mohla být také „chaotičnost“ témat. Jak však již bylo 

vysvětleno, autoři cílí na postupné budování poznatků, čemuž jsou učebnice uzpůsobeny. 

Tento systém může být nepochybně výhodou pro žáky, kteří z důvodu absence některé 

z témat vynechají. Nejedná se totiž o velké celky trvající leckdy i více jak týden, nýbrž 

o dílčí části daných témat.  

Současně jsou učebnice bezpochyby náročné na přípravu ze strany učitelů. Někteří učitelé 

také mohou postrádat více úloh na procvičení. Několik úloh poskytují pracovní sešity, 

které jsou prozatím k dispozici k učebnicím B a C. 

Pro některé učitele může být problémem určitá neuzavřenost tématu. V běžné učebnici se 

probírá téma v jeho úplnosti, na konci tématu je učiněn nějaký konkrétní závěr. To v této 

řadě učebnic není možné. 

2.6 Shrnutí ve vztahu k přípravě vlastní výuky  

Ve třech ze čtyř analyzovaných učebnic se opakovaně vyskytují barevné rámečky 

s poučkami a vztahy k zapamatování, čemuž se chci v rámci vlastní výuky vyhnout. 

Vzhledem k ŠVP na škole, kde bude probíhat experimentální výuka, není možné výuku 

procent rozčlenit do fází, jako je tomu v případě Hejného učebnic. Z jeho učebnic si však 

beru inspiraci k tvorbě rozmanitých gradovaných úloh.  

Zásadní je poskytnutí dostatečného prostoru na samostatné řešení žáky. Na rozdíl od 

většiny zmíněných učebnic se tedy chci také vyhnout příkladům s řešením, na jehož tvorbě 

se žáci nepodílejí. Hodlám vést žáky k více možným řešením.  

Vzhledem k zastoupení procent v praxi plánuji do výuky zahrnout názorné příklady 

odrážející reálné situace, například opravdu použité slevy v obchodech. 
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3 Experimentální výuka 

3.1 Rámcový popis výukového experimentu 

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy učebnic a prostudování odborné literatury 

navrhnout, realizovat a následně zhodnotit výuku procent ve dvou třídách 7. ročníku, které 

mají s předchozí výukou matematiky odlišnou zkušenost. Cílem samotné výuky bylo 

umožnit žákům v podnětném prostředí získat potřebné znalosti procent, upevnit je 

v poznatkové struktuře a zabránit vzniku formálních poznatků. Abych se vyhnula 

opakování, bude příprava výuky uvedena níže spolu s popisem její realizace. 

V rámci ŠVP je výuka procent naplánována na duben 7. ročníku, kdy látka navazuje na 

výuku přímé a nepřímé úměrnosti. Současně již za sebou žáci mají výuku racionálních 

čísel. S ohledem na psaní diplomové práce se výuka v mých sedmých ročnících mírně od 

tematického plánu odchýlila, a to především z časových důvodů a také za účelem odstupu 

výuky procent od přímé a nepřímé úměrnosti, kdy se žáci seznámili s řešením slovních 

úloh pomocí trojčlenky. Výuka procent tak byla realizována na konci května a na začátku 

června 2018. 

Za účelem vyhodnocení celé výuky byl z každé hodiny pořízen audiozáznam. Nezbytná 

data představují také záznamy práce na interaktivní tabuli, mé poznámky a skeny a 

fotografie práce žáků z hodin. Současně byly využity poznámky o průběhu hodin od 

asistentky pedagoga, která byla přítomna na většině hodin 7. A. Zásadní byly také některé 

její názory s ohledem na fakt, že je přítomna na většině hodin této třídy, a zná tak velmi 

dobře všechny žáky. Na třech hodinách 7. C ve dnech 23. 5., 24. 5. a 25. 5. byla přítomna 

posluchačka ze střední školy, s níž byly všechny tyto hodiny konzultovány. Na hodině 7. C 

byla 25. 5. přítomna další paní učitelka, se kterou byla hodina podrobně prokonzultována. 

Hodiny byly analyzovány především s ohledem na zapojení a práci žáků, jejich řešitelské 

strategie, nejčastější chyby ve výpočtech a srovnání výuky v obou třídách.  

Před samotnou výukou proběhly pohovory s předchozími učitelkami obou tříd na prvním 

stupni, s učitelkou 7. A v 6. třídě a s asistentkou pedagoga. Rozhovor s učitelkou 7. C 

v 6. třídě nebyl možný, jelikož již ve škole neučí. Bylo však možné částečně vycházet 

z náslechů, které jsem v této třídě absolvovala v rámci praxe v roce 2017, a také 

z rozhovoru s několika dalšími učiteli a žáky. 
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Kromě výše zmíněného byl v obou třídách před zahájením samotné výuky procent 

realizován pre-test zaměřený na zlomky a desetinná čísla v podobě převodů mezi nimi a 

vyjádření části z celku právě pomocí zlomků. Cílem tohoto pre-testu bylo zjistit vstupní 

znalosti žáků a na základě tohoto uzpůsobit plán výuky.  

Na závěr výuky žáci absolvovali post-test ověřující jejich znalosti v práci s procenty. 

Výsledky tohoto post-testu přispěly k úpravě plánu výuky a návrhu případných změn 

tematického plánu.  

V rámci celé práce budou pro žáky používány pseudonymy. 

3.2 Charakteristika tříd 

3.2.1 Charakteristika 7. A 

Ve třídě je 20 žáků, z toho 11 dívek a 9 chlapců. Prospěch v matematice je u jednotlivých 

žáků značně odlišný. Známky od začátku docházky žáků na současnou školu uvádí tabulka 

3.1. Pakliže žák daný ročník absolvoval na jiné škole, je daná buňka tabulky vodorovně 

proškrtnuta. 

Tabulka 3.1: Prospěch žáků 7. A v matematice od začátku školní docházky na dané škole 

 
ročník 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Kája 1 1 1 1 1 1 1 

Radka 1 1 1 1 1 1 1 

Zuzka 1 1 2 1 1 2 1 

Helča 1 1 1 1 1 1 1 

Bára 1 1 1 2 3 3 3 

Lucka 1 1 1 2 1 2 1 

Lenka 1 1 1 2 1 2 1 

Ivča – – – – – 2 2 

Petra – – – 2 2 2 2 

Paula 2 2 2 2 3 4 4 

Týna
3
 3 3 3 5/4 4 4 5/5 

Karel 1 1 1 1 1 2 2 

Nick – – – – 2 2 2 

Emil 1 1 2 2 3 3 4 

Simon – – – 4 4 4 4 

Nikolas 1 1 2 2 3 3 3 

Hynek 3/1
4
 1 2 2 2 3 3 

Zbyněk 1 1 1 2 2 2 2 

Honza 1 1 1 1 1 2 2 

Marek 1 1 1 2 2 3 3 

                                                 
3
 Týna opakovala 4. a 7. ročník. Při opakování 7. ročníku nebyla na konci roku klasifikována z důvodu 

vysoké absence. Na dodatečnou klasifikaci v srpnovém termínu se bez omluvy nedostavila. 
4
 Hynek s ohledem na IVP a problémy s učivem v 1. ročníku na doporučení psychologa ročník opakoval.  
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Jak je patrné, ve třídě jsou v matematice slabší i silnější žáci, čemuž je nezbytné výuku 

uzpůsobit. Pro účely této práce budou za slabší žáky považováni žáci s prospěch 

pohybujícím se mezi známkami 4 a 5. Za silnější žáky budu považovat jedničkáře. Právě 

velké rozdíly ve znalostech také výuku často poměrně hodně ovlivňují. Zásadní vliv na 

výuku má také chování žáků, přičemž kromě zájmu a pozitivního přístupu jde bohužel i 

o časté vyrušování a nekázeň. Výchovná opatření žáků znázorňuje tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2: Výchovná opatření žáků 7. A 

Kája pochvaly za úspěšnou práci a sportovní reprezentaci školy 

Radka pochvaly za úspěšnou práci a sportovní reprezentaci školy 

Zuzka 
ve 4. a 5. ročníku napomenutí třídního učitele (nTU) za zapomínání, v 6. a 7. 

ročníku pochvaly za reprezentaci školy 

Helča pochvaly za úspěšnou práci a sportovní reprezentaci školy 

Bára pochvaly za sportovní reprezentaci školy 

Lucka pochvaly za úspěšnou práci a sportovní reprezentaci školy 

Lenka pochvaly za sportovní reprezentaci školy a práci v EKO týmu 

Ivča pochvaly za práci v žákovském parlamentu 

Petra pochvaly za práci v žákovském parlamentu a práci v EKO týmu 

Paula 

5. ročník – nTU za zapomínání 

6. ročník – dTU za pozdní příchody 

7. ročník – dTU za zapomínání, pozdní příchody a poškozování majetku školy 

Týna 

2., 3. a 4. ročník – opakovaně dTU za zapomínání 

5. ročník – snížená známka z chování (3) za neomluvené hodiny 

6. třída (v obou školních rocích) – snížená známka z chování (3) za neomluvené 

hodiny (přes 260) 

7. ročník – snížená známka z chování (3) za neomluvené hodiny (přes 260) 

Karel pochvaly za úspěšnou práci a sportovní reprezentaci školy 

Nick 

5. a 6. ročník – nTU za nekázeň a zapomínání 

7. ročník – nTU, dTU, dŘŠ za drzost, nekázeň, hození jogurtu z okna a ničení 

školního majetku 

pochvaly za sportovní reprezentaci školy 

Emil 

4. ročník – nTU a dTU za zapomínání 

7. ročník – dTU za zapomínání a neomluvené hodiny 

pochvaly za sportovní reprezentaci školy 

Simon 

4. ročník –  dTU za zapomínání 

5. a 6. ročník – dTU za zapomínání a nekázeň 

7. ročník – dTU za neomluvené hodiny, zapomínání a pozdní příchody 

Nikolas 

2. ročník – nTU za nevhodné chování 

4. ročník – dTU za zapomínání a nevhodné chování ke spolužákům 

5. ročník – dŘŠ za neplnění školních povinností a nevhodné chování 

6. ročník – v 1. i 2. pololetí dŘŠ za drzé chování, nerespektování učitelů a 

školního řádu a omezování spolužáků 

7. ročník – dŘŠ za neomluvené hodiny a nevhodné chování, v 1. i 2. pololetí 

snížená známka z chování (2) za nevhodné chování, vyrušování v hodinách a 

šikanu spolužáků 

Hynek 

4. 5. ročník – nTU za zapomínání 

7. ročník – nTU za pozdní příchody 

pochvaly za sportovní reprezentaci školy 
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Zbyněk pochvaly za práci v žákovském parlamentu a reprezentaci školy 

Honza pochvaly za reprezentaci školy 

Marek pochvala za ochotný přístup a nápomocné chování 

Kromě výše zmíněného výuku a chování žáků ovlivňují i zdravotní omezení. Hynek má 

individuální vzdělávací plán, a to z důvodu ADHD a SPU. Je nezbytné respektovat 

pomalejší tempo a neschopnost soustředit se delší dobu. Stejně tak má omezené učivo. 

V matematice má Hynek v každém testu přibližně polovinu úloh a má povoleno během 

hodin a někdy i v rámci testů využívat speciální učební pomůcky (především přehledy 

učiva, soupisy vzorců apod.). Již od 1. třídy Hynek pracuje pod vedením asistentky 

pedagoga. Na základě pozorování lze dle mého názoru a názoru asistentky pedagoga 

soudit, že jeho práci na 2. stupni v některých ohledech negativně ovlivňuje přístup rodičů. 

Matka je zvyklá za Hynka dělat téměř vše včetně přípravy do školy a v některých ohledech 

neguje požadavky učitelů. Hynek tak není zvyklý plnit si vlastní povinnosti a mít 

jakoukoliv zodpovědnost. 

SPU má diagnostikované také Marek, což se u něj projevuje především v tempu práce. Je 

tedy potřeba respektovat pomalejší tempo a formální úpravu Markovy práce. 

3.2.2 Charakteristika 7. C 

I v této třídě je celkem 20 žáků, z toho 11 dívek a 9 chlapců. Složené třídy je podobné jako 

v případě 7. A. Také zde jsou mezi žáky velké rozdíly v prospěchu i chování. Prospěch 

žáků v matematice znázorňuje tabulka 3.3. 

Tabulka 3.3: Prospěch žáků 7. C v matematice od začátku školní docházky na dané škole 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Zoe – – 1 1 1 2 1 

Martina 1 2 2 2 2 3 3 

Ola 1 2 2 2 2 2 3 

Viki 1 1 2 2 1 2 2 

Vendy 1 1 1 1 1 1 1 

Renata 1 1 1 2 1 1 2 

Markéta – – – – 2 3 3 

Magda 1 1 1 1 1 1 1 

Lea 1 1 2 2 1 2 2 

Vanessa 1 1 1 1 1 1 1 

Tina 2 1 2 3 3 4 5 

Luboš 1 1 1 1 2 2 3 

Kryštof – – – – 3 3 5/5
5
 

Ivan 2 2 2 4 3 3 5 

                                                 
5
 Kryštof opakoval 7. ročník, avšak neúspěšně. I při opakování ročníku byl s ohledem na téměř nulovou 

snahu, zcela pasivní přístup a špatné výsledky hodnocen nedostatečně. 
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Radek 2 2 3 3 3 3 4 

Ben 1 1 1 1 1 2 1 

Vašek 1 1 1 2 2 3 2 

Ondra 1 1 1 1 1 1 1 

Igor 1 1 1 2 1 1 2 

Nathan – – – – – – 1 

Pro adekvátní charakteristiku třídy je nezbytné také nastínit chování žáků. To uvádí 

tabulka 3.4. 

Tabulka 3.4: Výchovná opatření žáků 7. C 

Zoe pochvaly za úspěšnou práci a práci pro třídu 

Martina v 1. a 2. ročníku pochvaly za výraznou školní iniciativu 

Ola v 1. a 2. ročníku pochvaly za výraznou školní iniciativu 

Viki 
pochvaly za sportovní reprezentaci školy, práci pro třídu a práci v žákovském 

parlamentu 

Vendy 
pochvaly za sportovní reprezentaci školy, práci pro třídu a dlouhotrvající úspěšnou 

práci 

Renata – 

Markéta 
pochvaly za sportovní reprezentaci školy, úspěšnou práci a práci ve školním 

parlamentu 

Magda – 

Lea pochvaly za úspěšnou práci a sportovní reprezentaci školy 

Vanessa pochvaly za reprezentaci školy, práci pro třídu a výraznou školní iniciativu 

Tina 

1. ročník – dŘŠ za neomluvené hodiny 

2. ročník – dTU za zapomínání 

3. a 5. ročník – nTU za zapomínání 

6. ročník – nTU za pozdní příchody 

7. ročník – snížená známka z chování (2) za neomluvené hodiny 

Luboš 

3. ročník – nTU za porušování školního řádu 

4. ročník – nTU za zapomínání 

5. ročník – dTU za zapomínání 

6. ročník – nTU za pozdní příchody 

7. ročník – snížená známka z chování (2) za použití elektronické cigarety v hodině 

Kryštof 

5. ročník – nTU za zapomínání 

6. ročník – dŘŠ za vulgaritu a plánování šikany 

7. ročník – snížená známka z chování (2) za neomluvené hodiny, šikanu a 

vyhrožování vyučujícímu 

Ivan 

1. ročník – dTU za opakované přestupky proti školnímu řádu 

2. ročník – dTU za zapomínání a nekázeň 

3. ročník – 2krát dŘŠ za hrubé porušování školního řádu a opakovanou nekázeň 

4. ročník – dŘŠ za zapomínání a opakovanou nekázeň 

5. ročník – dTU za zapomínání a opakovanou nekázeň 

6. ročník – dŘŠ za fyzické napadení spolužáka 

7. ročník – snížená známka z chování (2) za použití elektronické cigarety v hodině 

Radek 2. 4. a 5. ročník – nTU za zapomínání 

Ben 

3. ročník – dŘŠ za hrubé porušení školního řádu 

5. ročník – dTU za napadení spolužáka 

6. ročník – nTU za nekázeň 

Vašek 
pochvaly za iniciativu a práci v žákovském parlamentu 

7. ročník – nTU za nekázeň při výuce 
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Ondra 

pochvaly za úspěšnou práci 

3. ročník – nTU za hrubé porušování školního řádu 

5. ročník – nTU za ubližování spolužákovi 

6. ročník – nTU za nekázeň při vyučování 

Igor 

3. a 5. ročník –  nTU za zapomínání, nepozornost a pozdní příchody 

pochvala ředitele školy (7. ročník) za školní iniciativu (výhra v obvodním kole 

soutěže) 

Nathan – 

Nathan má sestaven plán pedagogické podpory, a to z důvodu výrazné jazykové bariéry. 

Při nástupu do školy ve školním roce 2017/18 Nathan uměl česky pouze zcela základní 

výrazy jako „dobrý den“ apod. Jeho působení v třídním kolektivu také výrazně ovlivňuje 

extrémní uzavřenost, jelikož se Nathan z vlastní iniciativy nebaví s žádnými spolužáky, a 

to i navzdory snaze některých chlapců ho do třídního kolektivu zapojit. V průběhu roku se 

díky pedagogické intervenci a spolupráci se školní psycholožkou jeho jazykové znalosti 

zásadně zlepšily. V matematice má Nathan oproti spolužákům výrazně větší znalosti, a to 

především v algebře. V 7. třídě například chápe pojem faktoriál a je schopen s ním počítat 

základní úlohy, stejně tak ovládá mocniny. S geometrií měl zjevně malé zkušenosti, ale 

velice rychle se přizpůsobil a byl schopen na velmi dobré úrovni zvládnout i tu. 

K matematice je důsledně veden i rodiči. S ohledem na Nathanovy znalosti a jazykové 

schopnosti bylo z mé strany v hodinách potřeba Nathanovi pomáhat s porozuměním 

slovním úlohám. Šlo však pouze o jazykové porozumění. Jakmile s využitím anglického 

překladu nebo slovníku, který měl k dispozici, zadání porozuměl, zpravidla byl schopen 

úlohu bez problémů vyřešit. 

3.2.3 Třídy na prvním stupni 

Výuka obou tříd na prvním stupni probíhala podobným způsobem, především frontálně. 

Žáci měli k dispozici učebnice řady ALTER. Učebnice jsou poměrně barevné, přičemž 

barvy jsou využívány například k vyznačení úloh, které se počítají stejně. Využívány jsou 

také rámečky označené pozoruj, všimni si, zopakuj si apod. Současně žáci příležitostně 

využívali průhledné fólie, na nichž počítali úlohy z učebnice, aby nebylo stále nutné 

opisovat zadání. Pouze výjimečně žáci měli zadánu skupinovou práci. Žákům byla 

frontálně vyložena nová látka, načež vždy následovalo procvičování. Kromě úvodních 

hodin, kdy byla nová látka vyložena, psali žáci téměř každou hodinu alespoň krátký test. 

Dle slov jedné z učitelek šlo především o to, aby žáci měli „napočítané“ větší množství 

úloh. Vždy jedna hodina týdně byla věnována geometrii. 
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3.2.4 Výuka matematiky u třídy 7. A v 6. ročníku 

Šestý ročník byl pro tuto třídu z hlediska přístupu k matematice poměrně zásadní. Učitelka 

označila svou výuku za „postavenou na principech podnětné výuky“, na základě čehož 

jsem ji poprosila o vlastní shrnutí výuky:  

Úlohy, které žáci řešili, byly zadávány jako problémové. Žáci hledali řešení ve dvojicích 

nebo i větších skupinkách, výstupy pak společně porovnávali, hodnotili a vysvětlovali 

principy i efektivitu nalezených řešení. Při písemném opakování mohli žáci používat metodu 

řešení, kterou si sami vybrali. 

Nové pojmy a nová látka byla většinou zaváděna postupnou dedukcí, kdy jsem vždy 

vycházela z toho, co už žáci znali. Procvičování probíhalo opět ve skupinách, kdy si žáci 

sami kontrolovali mezi sebou řešení i výsledky, při neshodě konzultovali společně v rámci 

třídy nebo se mnou. Často se zařazovala práce, kdy si žáci sami vymýšleli a zadávali úlohy 

k řešení a počítání. V úvodu učiva geometrie, např. trojúhelníků, byla využita myšlenková 

mapa, na základě níž jsem i já zjistila, jaký přehled a znalosti již žáci o dané problematice 

mají, a na to jsem pak navázala při dalším výkladu.   

Jedna hodina v týdnu byla vždy věnována geometrii a jedna hodina (ta poslední) byla hravá. 

V rámci ní žáci opakovali probrané učivo, plnili různé tvůrčí úlohy, hráli matematické hry, 

pracovali s tangramy, řešili magické čtverce a matematické hádanky. Rozvíjeli tak svoje 

logické a strategické myšlení.  

Zásadní byla i práce s chybou. Nejprve se žáci museli naučit, že i chyba může být pro učení 

prospěšná a neposmívat se za ní jeden druhému, protože každý chybuje. O chybách, které se 

vyskytovaly nejčastěji, diskutovali žáci v rámci celé třídy a vzájemně se učili vysvětlovat, 

proč daná chyba vznikla a jak úlohu řešit správně. Učili se tak nejen používat správné 

matematické pojmy, ale i vzájemně komunikovat a při tom se nezesměšňovat. Museli se také 

naučit, že některé úlohy nelze řešit, tedy neexistuje žádné řešení, nebo zadání je neúplné. 

Zatím byli zvyklí pouze na správný nebo špatný výsledek. 

Ovšem pohled žáků na matematiku nebyl příliš dobrý. Dle svých slov na začátku školního 

roku 2017/18 je matematika nebavila, nechápali ji a učitelka ji „neuměla vysvětlit“, což 

samozřejmě nemohu posoudit. Na páteční hodiny hraní měli žáci podobný náhled. 

Prakticky všechny žáky hodiny bavily, přičemž někteří z nich je brali jako prostor získat 

malé jedničky za aktivitu nebo za výhru v soutěži. Při otázce, zda hodiny brali jako součást 

matematiky, se žáci shodli na kladné odpovědi: „Ano, ale některé hry nebyly na počítání, 

ale spíš na logické myšlení.“ „Kvůli pátkům jsme se učili, abychom uměli rychle počítat a 
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vyhráli.“ Několik žákyň se také shodlo na tom, že „hrací hodiny byly dobrý nápad, aby už 

v pátek tolik nepočítali a spíš mohli mít zábavnou hodinu“. Jeden z žáků vyjádřil názor, že 

páteční hodiny již tolik nesouvisely s probíranou látkou, jelikož šlo hlavně o sčítání, 

odčítání, násobení a dělení. Za negativa hodin matematiky žáci nejčastěji označovali velmi 

časté vyvolávání k tabuli, časté opisování příkladů do sešitů, hodně geometrie a již 

zmíněný problém s pochopením vysvětlování látky. Někteří také označili hodiny kromě 

těch pátečních za nudné. 

3.2.5 Výuka matematiky u třídy 7. C v 6. ročníku 

Výuka žáků nynější 7. C v 6. ročníku probíhala v porovnání s druhou třídou rozdílným 

způsobem. Vysvětlení nové látky prováděla učitelka, avšak žáky zapojovala a ptala se na 

jejich názory a nápady na případné řešení. Žáci měli v hodinách k dispozici kromě učebnic 

sady PRODOS i pracovní sešity stejné řady jako v 7. ročníku (od autorů S. Kočí a 

L. Kočí), přičemž ty byly stěžejním prvkem většiny hodin. Tematické celky byly učeny 

souvisle, geometrie tedy byla brána jako celek, ne vždy jednu konkrétní hodinu v týdnu. 

Žáci si v hodinách mohli navzájem radit, pakliže tak nenarušovali výuku, a řešení byla 

společně kontrolována a případně konzultována. S ohledem na gradované úlohy 

v pracovních sešitech bylo možné respektovat individuální tempo žáků a náročnost úloh 

volit podle schopností jednotlivých žáků. 

3.2.6 Výuka tříd 7. A a 7. C v 7. ročníku, před experimentální výukou 

Obě třídy jsem přebrala od začátku školního roku 2017/18. Na základě konzultací a 

doporučení uvádějící učitelky jsem zvolila především častou práci s pracovními sešity, kde 

je ke každému probíranému tématu relativně velké množství gradovaných úloh. S ohledem 

na velké rozdíly mezi žáky, časté kázeňské problémy a neochotu některých žáků se 

matematice věnovat jsem se novou látku snažila vysvětlovat žákům spolu s jejich 

zapojením. Zajímají mě názory žáků a jejich představy, jak by dané výpočty mohly 

„fungovat“. Často jsem se tedy žáků před samotným vysvětlením nové látky ptala, jak by 

zkusili danou úlohu řešit.  

Pakliže to bylo možné, probrali jsme více možných způsobů řešení. Opakovaně žákům 

zdůrazňuji, že volba řešení je na nich, snažím se nebazírovat na jednom způsobu řešení. 

Žáci v hodinách mohou vzájemně v lavicích komunikovat a pomáhat si, pokud tak 

samozřejmě výrazně neruší ostatní žáky. Snažím se respektovat individuální tempo a 

schopnosti žáků, k čemuž výrazně pomáhají gradované úlohy v pracovních sešitech, na 
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kterých žáci pracují individuálně, zatímco já zodpovídám případné dotazy nebo látku 

vysvětluji některým znovu. Rychlejší žáci tak mají možnost řešit obtížnější úlohy, které 

prohlubují jejich matematické znalosti. Žáci, kteří mají v matematice problémy, si naopak 

látku procvičí především na základních úlohách. Není výjimkou také vysvětlování látky 

právě na matematiku nadanějšími žáky, o což se někdy hlásí sami žáci. 

Skupinová práce v hodinách zpravidla neprobíhá, žáci jsou zvyklí především na 

individuální práci a práci ve dvojicích.  

Žáci se již v průběhu školního roku setkali s prací s kalkulačkou, a to v rámci výuky přímé 

a nepřímé úměrnosti, i když pouze krátce. Novinkou pro ně (i pro mě) byla práce 

s interaktivní tabulí. To se však týká pouze hodin matematiky, s interaktivní tabulí se žáci 

setkali v jiných vyučovacích předmětech. 

Z hodin bylo během školního roku patrné, že některé žáky matematika baví a chtějí se ji 

učit. Současně se, především v 7. A, postoj žáků k matematice dle mého názoru zlepšil. 

Někteří žáci jsou opravdu snaživí a učit se chtějí, chtějí i dle jejich vlastních slov na střední 

školu a následně i na vysokou školu. Právě tomu již nyní někteří uzpůsobují své jednání. 

Na druhé straně bohužel stojí žáci, kteří o školu nejeví žádný zájem. Škola je jim na obtíž a 

nutným zlem, což také svým chováním dávají najevo. 

3.3 Pre-test 

Žákům byl pre-test zadán před začátkem výuky procent, a to bez ohlášení nebo 

předchozího opakování. Žáci tedy neměli možnost se na test připravit, což bylo pro ověření 

ukotvení znalostí zásadní. Důležitý je také odstup od výuky zlomků a desetinných čísel. 

Výuce procent, a tedy i zadání pre-testu, předcházela výuka povrchu a objemu hranolů po 

výuce rovnoběžníků a lichoběžníku. Té předcházela ještě výuka poměru a přímé a nepřímé 

úměrnosti. Časový odstup od tématu zlomků a desetinných čísel byl tedy značný, cca 

3 měsíce.  

Časový limit na test byl 15 minut, což se ukázalo jako postačující. Delší časový limit byl 

zadán především s ohledem na fakt, aby žáci nebyli v časovém presu a své znalosti měli 

možnost projevit i slabší žáci. Tři žáci ze 7. C a dva žáci ze 7. A byli dokonce schopni test 

odevzdat za necelých 5 minut. K zadání nebyly žádné otázky.  
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Test měl dvě varianty, a to především s ohledem na občasné pokusy některých žáků 

opisovat. Lišil se však pouze v číslech tak, aby byla zachována stejná míra obtížnosti. Test 

se skládal celkem ze tří úloh, přičemž každá byla rozdělena na úkoly a až d.   

Analýza výsledků testu spočívala především v rozboru chyb, které by mohly ovlivnit 

úspěšnost výuky procent. V rámci analýzy byla porovnána úspěšnost v jednotlivých 

úlohách a následně i v celém testu, a to v rámci daných tříd i s ohledem na jejich 

porovnání.  

3.3.1 Úloha 1 – převod zlomků na desetinné číslo 

 

Obrázek 3.1: Zadání úlohy 1 pre-testu 

První úloha byla zaměřena na převod mezi zlomkem a desetinným číslem. Oběma způsoby 

je možné vyjádřit část z celku, tedy je zde patrná souvislost právě s procenty. Zadání bylo 

uzpůsobeno tak, aby ve jmenovateli vždy nebyla mocnina deseti.  

V řešení a) a b) byla úspěšnější 7. A, zatímco v případ c) a d) se v průměru dařilo lépe 

žákům 7. C. Celková úspěšnost správného vyřešení celé úlohy 1 byla vyšší v 7. C, kde 

činila 47,4 %, zatímco 7. A dosáhla na 43,8 %.  

 

Graf 3.1: Úspěšnost řešení úlohy 1 pre-testu 

Většina správných řešení byla uvedena rovnou bez výpočtu, v některých případech si žáci 

zlomky v úlohách c) a d) převedli na zlomky se jmenovatelem 10.  
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Nejčastější chybou, která se v této úloze objevovala, bylo využití zlomkové čáry jako 

desetinné čárky.  

 

Obrázek 3.2: Nejčastější chyby v úloze 1 

Z těchto chyb je možné soudit, že některým žákům chybí představa zlomku jako části 

celku, nemají jeho generický model. Všechny zlomky v zadání jsou menší než 1, avšak 

tento fakt žáky vůbec nezarazil a jejich výsledky jsou naopak větší než 1.  

 

3.3.2 Úloha 2 – převod desetinného čísla na zlomek 

 

Obrázek 3.3: Zadání úlohy 2 pre-testu 

Úloha 2 byla naopak zaměřena na převod desetinného čísla na zlomek. V této úloze si již 

žáci vedli podstatně lépe, přičemž úspěšnost u všech dílčích úloh neklesla pod 81 %. Úlohu 

2a dokonce všichni žáci 7. A vyřešili správně. Kompletní úlohu 2 bylo v 7. C schopno 

správně vyřešit 75 % žáků, v 7. C dokonce 84 % žáků. 

 

Graf 3.2: Úspěšnost řešení úlohy 2 pre-testu 
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Výsledky jsou s ohledem na zadání dle očekávání bez výpočtů. Zajímavý je však fakt, že 

jeden z žáků zlomky v úloze c) a d) upravil do základního tvaru. Jedná se o žáka, který 

nastoupil v září do 7. C a v matematice je výrazně lepší než ostatní žáci. Navzdory výrazné 

jazykové bariéře, kdy na začátku roku nebyl schopen složit českou větu a i nyní mluví 

česky velmi omezeně, je schopen látku pochopit bez jakýchkoliv problémů. Značnou část 

látky však zjevně zná již z předchozí školy. 

Charakter chyb je obdobný jako v případě úlohy 1. Také zde žáci zaměňovali desetinnou 

čárku za zlomkovou čáru. Zajímavý je fakt, že někteří žáci byli schopni vyřešit a) a d), 

v případě zbylých úloh však chybovali. Zásadní je patrně to, zda je desetinné číslo větší 

nebo menší než jedna. Typy chyb mohou být také indikátorem toho, že žáci mají formálně 

naučen postup, který jsou schopni aplikovat pro čísla menší než jedna, avšak samotné látce 

nerozumí.  

 

 

Obrázek 3.4: Chybná řešení úlohy 2 

3.3.3 Úloha 3 – vyjádření části z celku 

Poslední úloha pre-testu byla zaměřena na výpočet části z celku vyjádřené zlomkem.  

 

Obrázek 3.5: Zadání úlohy 3 pre-testu 
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V případě vyřešení celé úlohy 3 byla tentokrát úspěšnější 7. A, kde se chyby nedopustilo 

63 % žáků, zatímco v 7. C pouze 53 % žáků. Navzdory těmto výsledkům jsou v případě 

dílčích úloh a), b) a d) rozdíly minimální. Zásadní jsou pouze výsledky úlohy c), kde oproti 

7. A s úspěšností 69 % v 7. C nechybovalo celých 84 % žáků. 

 

Graf 3.3: Úspěšnost řešení úlohy 3 pre-testu 

Oproti předchozím případům se tuto úlohu někteří žáci ani nepokusili řešit. Ze 7. A se 

takto rozhodli dokonce 4 žáci. V 7. C úlohu vynechal jeden žák, další ji řešil pouze 

z poloviny.  

Identifikace důvodu chybných řešení je poměrně obtížná, v některých případech jde patrně 

o numerické chyby, případně nedopočítání celé úlohy. V některých případech žáci patrně 

nechápou princip. 

 

 

 

Obrázek 3.6: Chybná řešení úlohy 3 
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Někteří žáci byli schopni vynásobením uvést výsledek ve tvaru zlomku, ač i zde chybovali, 

s ohledem na charakter úlohy však toto řešení nebylo bráno jako zcela správné. V případě 

dalšího podobného testu by tedy bylo vhodné do zadání uvést, že výsledek musí být ve 

tvaru celého čísla.  

3.3.4 Celkové výsledky a shrnutí pre-testu 

Z grafu 4.4 je patrné, že výsledky obou tříd byly srovnatelné. V šesti úlohách byla lepší 

7. A, v pěti úlohách naopak 7. C a úspěšnost úlohy 3b je v obou třídách zcela totožná. Pro 

žáky obou tříd byla nejobtížnější úloha 1c. 

 

Graf 3.4: Úspěšnost řešení pre-testu 

Charakter chyb naznačuje, že znalosti některých žáků jsou formální a nejsou patřičně 

ukotveny v poznatkové struktuře. V některých případech se žáci také dopouštěli 

numerických chyb, a to v poměrně snadných výpočtech.  

Podobnost výsledné úspěšnosti v obou třídách je patrná také z krabicových grafů 4.5. 

Stupnice vlevo značí procentuální úspěšnost žáků. Jak je zřejmé, čtvrtina žáků v obou 

třídách dosáhla v testu úspěšnosti 100 %. Medián úspěšnosti je v obou třídách 92 %, tedy 

polovina žáků dosáhla této a větší úspěšnosti. Jediným rozdílem mezi oběma třídami je 

hodnota prvního kvartilu. V 7. A činí 58 %, zatímco v 7. C 66,5 %, přičemž jde o hodnoty 

ukazující maximální úspěšnost nejslabší čtvrtiny žáků. Nejslabším výsledkem je úspěšnost 

pouhých 8 %, které dosáhl v obou třídách jeden žák. 
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Graf 3.5: Krabicové grafy znázorňující úspěšnost žáků obou tříd v pre-testu 

Výsledky testu bych označila za celkem příznivé. Za pozitivní bych označila například to, 

že polovina žáků obou tříd měla úspěšnost 92 % a více, což značí dobré ukotvení poznatků 

v pojmové struktuře, a ne pouze formální znalost.  

S ohledem na znalost práce žáků a fakt, že je v obou třídách několik prospěchově velmi 

slabých žáků, je plán výuky stanoven tak, aby žáci byli co nejaktivněji zapojeni a 

v průběhu výuky došlo k navázání na zlomky a desetinná čísla. Současně tak může dojít 

k reedukaci slabších žáků v této oblasti.  

3.4 Plán experimentální výuky 

Téma: Výuka procent 

Očekávané výstupy: Žák umí vysvětlit pojem procento. Chápe a ovládá grafickou 

reprezentaci procenta jako části celku. Ovládá převod mezi procentem, zlomkem a 

desetinným číslem. Dokáže vypočítat základ, procentovou část a počet procent, a to i 

v rámci slovních úloh.  

Věk žáků: 12–13 let (7. ročník) 

Potřebné znalosti a dovednosti: Žák ví, co je to zlomek a desetinné číslo. Umí zapsat 

desetinné číslo jako zlomek a opačně. Žák zvládá výpočet části z celku pomocí zlomku.  

Odhad počtu vyučovacích hodin: 7 + pre-test + post-test (Jde pouze o odhad, závisí na 

aktivitě žáků.) 

Potřebné pomůcky: pracovní listy, tabule, interaktivní tabule, přípravy na interaktivní 

tabuli, obrázky progress bar, obrázky slev z obchodů 
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Metoda: Žáci budou pracovat především ve dvojicích a ve skupinách. Svou práci žáci 

zaznamenávají do připravených pracovních listů, respektive školních či pracovních sešitů 

(dle druhu úlohy), případně na připravené papíry, pokud školní či pracovní sešit někdo 

nemá. Řešení budou žáci prezentovat u tabule, přičemž je budou sami komentovat. Žáci by 

měli svá řešení ostatním vysvětlit a své postupy zkusit zdůvodnit. V případě, že někteří 

žáci nějakou úlohu nevyřeší, měli by jim k jejímu pochopení pomoci ostatní žáci. Učitel je 

pouze v roli koordinátora hodiny, případně pokládá doplňující otázky. Při samostatné práci 

žáky obchází a vysvětluje případné nejasnosti či konzultuje postup. V případě, že žáci mají 

problém, může učitel poskytnout malou nápovědu. Zásadní však je, aby žákům neprozradil 

přímo postup, a ti tak měli možnost na něj přijít sami i s nápovědou.  

Očekávané problémy: Někteří žáci mají kázeňské problémy, v hodinách opakovaně 

vyrušují, a výuku tak narušují. Lze tedy očekávat narušování i experimentální výuky, 

obzvlášť s ohledem na větší prostor pro samostatnou práci žáků. Část žáků, především těch 

v matematice slabších, v hodinách často nechce vyvíjet vlastní iniciativu a nechce počítat. 

Očekávám tedy, že někteří žáci nebudou chtít pracovat sami a budu vyžadovat univerzální, 

mnou uvedené postupy výpočtů. Žáci také nejsou zvyklí pracovat ve skupinách. Někteří 

však pracovat chtějí a v matematice se jim poměrně daří, lze tedy předpokládat, že v rámci 

skupin se ujmout vůdčích rolí tito žáci, zatímco někteří žáci se budou spoléhat na to, že za 

ně úlohu vyřeší jiní. 

3.4.1 Vyučovací hodina 1 

Cíl hodiny: Realizace pre-testu. Žáci chápou důležitost procent a jsou schopni dát příklady 

ze života. Zavádí se definice procenta. 

Pomůcky: tabule 

3.4.1.1 Úloha – motivace 

První úloha, která následuje po pre-testu, je vedena formou diskuze s žáky a je zaměřena 

na pochopení důležitosti a častého využívání procent. Žáci by měli najít co nejvíce různých 

příkladů, kde všude se mohou s procenty setkat, případně jejich využití vysvětlit. Právě tak 

častý výskyt procent by mohl být pro žáky motivací k větší snaze procentům porozumět a 

pochopit, jak fungují.  
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Žáci by měli sami poskytnout příklady z praxe, kde se objeví konkrétní výpočty. Může se 

jednat například o slevy v obchodech a podobně. Základní výpočty navržené žáky budou 

sepsány na tabuli a budou sloužit jako vstupní motivace pro práci s procenty. 

Současně bude zavedena definice procenta, a to ve spolupráci s žáky, ne přímo učitelem. 

3.4.2 Vyučovací hodina 2 

Cíl hodiny: Žáci si ve dvojicích zopakují vyjádření části z celku pomocí zlomku a na tyto 

znalosti naváží procenty. Pomocí práce se čtvercovou sítí 10 x 10 a 5 x 5 vyjádří 

procentovou část. Procenta propojují se znalostí zlomků a desetinných čísel a jsou schopni 

mezi těmito zápisy převádět.  

Pomůcky: pracovní listy, interaktivní tabule 

3.4.2.1 Úloha 1 – vyjádření části z celku zadané zlomkem (čtvercová síť) 

Úloha je zaměřená na opakování zlomků a připomenutí, jak je možné vyjádřit část z celku. 

V případě ukotvených znalostí, které nejsou formálního charakteru, by úloha neměla 

žákům činit potíže.  

 

Obrázek 3.7: Čtvercová síť – část vyjádřená zlomkem 

Poznámka: Kvůli nepozornosti při opakované úpravě zadání jsem ve čtvrté úloze zadala 

nevhodný zlomek, jelikož takto není možné část vyjádřit přesně. Toho jsem si bohužel 

všimla až při dotazech žáků. Nakonec se však úloha ukázala jako poměrně zajímavá a 

vhodná k potenciálnímu odhalení formálních znalostí.  

Možné problémy: Hlavním problémem, který by se mohl vyskytnout, je především 

formální znalost zlomků a nedostatečné znalosti v rámci jejich grafické reprezentace. Žáci 

se často učí počítat podle zapamatovaných principů, aniž by chápali, co to zlomky vlastně 

jsou. Problémy lze očekávat především u čtvrté úlohy, v tomto případě umocněné 

nevhodně voleným zlomkem. 
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3.4.2.2 Úloha 2 – vyjádření části z celku zadané procentem (čtvercová síť) 

V návaznosti na definici procenta z předchozí hodiny by žáci měli být schopni v rámci 

práce ve dvojicích vyjádřit procentovou část dané čtvercové sítě. Pomocí různých 

grafických reprezentací si žáci vytvářejí izolované modely procent. Zásadní je zde 

čtvercová síť 5 x 5, kde není možné jasně vyjádřit 1 %, a je tedy nutné hlubší zamyšlení a 

pochopení, co procento vyjadřuje. 

 

Obrázek 3.8: Čtvercová síť – část vyjádřená procentem 

Možné problémy: Nepochopení definice procenta, a tedy obtíže i se základním grafickým 

vyjádřením. Problémy je nutné předpokládat především u vyjádření 40 % s ohledem na 

čtvercovou síť 5 x 5. 

3.4.2.3 Úloha 3 – souvislost procent, zlomků a desetinných čísel 

V rámci učiva procent se žáci mohou opřít o znalost zlomků a desetinných čísel. 

S ohledem na propojenost těchto vyjádření je tedy nutné, aby si žáci tato fakta uvědomili. 

Některé souvislosti jsou poměrně jasné, úkolem žáků by však mělo být najít více různých 

vyjádření tak, aby nešlo jen o ta zcela základní jako 50 %, 75 % apod.  

 

Obrázek 3.9: Zadání práce na vyjádření souvislosti 

Možné problémy: Žáci se budou uchylovat právě k základním počtům, poněvadž jsou pro 

ně jasnější a snadnější. 

3.4.2.4 Závěr hodiny 

Na závěr hodiny budou výsledky žáků prezentovány prostřednictvím interaktivní tabule. 

Pro žáky, kteří budou mít řešení chybně, bude k dispozici čistý pracovní list, aby si snadno 

mohli zaznamenat správné výsledky. 
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3.4.3 Vyučovací hodina 3 

Cíl hodiny: Žáci v rámci práce ve dvojicích vyjadřují počet procent jako část čtvercové 

sítě, obdélníku a kruhu. Dopočítávají zbývající procenta ve výsečovém grafu.   

Pomůcky: pracovní listy, interaktivní tabule 

3.4.3.1 Úloha 1 – barevné části čtvercové sítě 

Prostřednictvím první úlohy si žáci připomenou základní vyjádření procentové části ve 

čtvercové síti. Jedná se o navázání na předešlou hodinu, přičemž si žáci současně utvářejí 

další izolované modely procent. 

 

Obrázek 3.10: Barevné části čtvercové sítě procenty 

3.4.3.2 Úloha 2 – obdélníkový model 

V předchozích úlohách měli žáci k dispozici čtvercovou síť, tedy měli výpočet procent 

usnadněn. V rámci této úlohy mají k dispozici několik obdélníků bez jakéhokoliv 

rozdělení. Právě absence sítě dělá tuto úlohu o něco obtížnější. Vzhledem k zvýšení 

náročnosti může u zdatnějších žáků dojít již k zobecnění a postupné tvorbě generického 

modelu. Pro zdatnější žáky může být v tomto případě výraznou pomocí právě souvislost se 

zlomky, díky které by bylo snadné obdélníky rozdělit dle potřeby. 

 

Obrázek 3.11: Obdélníkový model pro vyjádření procentové části 
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Zadání jsou gradovaná, což může žákům práci usnadnit. Forma úlohy je také vhodná 

k zopakování a ukotvení souvislosti procent a zlomků. 

Možné problémy: Za problematické lze předpokládat především 20 % a obzvlášť 40 %, 

jelikož na rozdíl od 25 % zde není tolik jasná souvislost se zlomky či příklady z praxe. Pro 

slabší žáky bude pravděpodobně problémem absence rozdělení, které by jim mohlo pomoci 

k výsledku. Předpokládám také, že někteří žáci budou odhadovat a výsledky budou 

s ohledem na absenci nějakého dělení značně nepřesné. 

3.4.3.3 Úloha 3 – koláčový model 

Tato úloha je obdobou předešlé, pouze s využitím koláčového modelu. Žáci by opět měli 

v rámci práce ve dvojicích co nejpřesněji vyjádřit zadanou procentovou část. Zadání je 

opět voleno tak, aby byly úlohy gradované. V případě 75 % lze předpokládat poměrně 

vysokou úspěšnost. Zásadní může být třetí úloha na vyjádření 30 %. Toto zadání může 

svádět k vybarvení jedné třetiny, což by však nebylo správným řešením. S ohledem na 

tento fakt je tedy vhodné s žáky diskutovat případné vyjádření jedné třetiny procenty. 

Pakliže se chyba nevyskytne, je vhodné, aby byl problém nadnesen ze strany učitele.   

 

Obrázek 3.12: Koláčový model pro vyjádření procentové části 

Možné problémy: Lze předpokládat obdobné problémy jako v předchozí úloze, tedy 

především nevyznačení rozdělení a nepřesnosti. Je tedy vhodné žákům zdůraznit, aby se 

snažili být co nejpřesnější.  

3.4.3.4 Úloha 4 – složitější obrazce ve čtvercové síti 

Poslední úloha na závěr pracovního listu je oproti předchozím znatelně obtížnější. Přestože 

je zvolena čtvercová síť, barevné obrazce jsou nepravidelné, a je tedy nezbytné složitější 

počítání. Žáci v rámci výpočtu obsahu trojúhelníku pracovali i s výpočty obsahů 

trojúhelníků právě ve čtvercové síti, potřebné znalosti by tedy měli mít. V rámci této úlohy 

je tudíž nezbytné skloubit dohromady více poznatků a učivo propojit. 
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Obrázek 3.13: Čtvercová síť – nepravidelné útvary 

Lze předpokládat, že v matematice slabší žáci budou mít již výraznější problémy a někteří 

možná nebudou schopni ani začít. V tomto případě je vhodná nápověda učitele s odkazem 

právě na předešlé počítání s trojúhelníky, kdy se obsah pravoúhlých trojúhelníků počítal 

jako polovina obsahu čtverce či obdélníku. 

3.4.3.5 Závěr hodiny 

I na závěr této hodiny budou žáci prezentovat vlastní řešení s využitím interaktivní tabule. 

Svá řešení by měli opět komentovat a vysvětlit případně těm, kteří na řešení nepřišli. Učitel 

je opět v roli koordinátora a případného rádce. Lze předpokládat, že bude potřeba žáky 

směřovat k větší preciznosti a přesnosti řešení.  

Pro žáky s chybným řešením budou opět k dispozici čisté pracovní listy pro zaznamenání 

správného řešení.  

3.4.4 Vyučovací hodina 4 

Cíl hodiny: Představení dalších možných reprezentací procent v podobě „status bar“ či 

progress bar (v překladu např. stavové lišty). Žáci si sami zkusí první náročnější výpočty.  

Pomůcky: Obrázky status bar a progress bar, tabule, školní sešity, papíry 

3.4.4.1 Úloha 1 – reprezentace procent – motivace 

Úloha je zaměřena na reprezentaci procent v podobě tzv. progress bar nebo status bar, 

tedy grafů a lišt udávajících postup či stav. Tato první úloha je koncipována jako motivace, 

přičemž žáci rozdělení ve skupinách dostanou k dispozici obrázky 3.14. Na úvod hodiny 

v rámci této úlohy proběhne diskuze, co vše mohou tyto obrázky reprezentovat. Jde spíše 

o úvod k dalším úlohám, kde již žáci budou počítat. 
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Obrázek 3.14: Další reprezentace procent – progress bar 

3.4.4.2 Úloha 2 – úlohy na dopočítání zbývajícího času stahování souboru 

V návaznosti na předchozí úlohu je následujícím úkolem žáků dopočítat zbývající čas 

stahování souboru, mají-li zadánu procentovou část a čas, za kterou se tato část již stáhla.  

 

Obrázek 3.15: Progress bar stahování souboru s časem 

Žáci pracují ve skupině, přičemž jsou instruováni, že by každý člen skupiny měl být 

schopen jimi objevené postupy výpočtu vysvětlit ostatním spolužákům. Tato instrukce je 

poměrně zásadní, jelikož je snahou předejít tomu, aby pracovala pouze část skupiny a 

ostatní jen sledovali, nebo ani to ne.  

Pokud bude některá skupina hotova, dostane navazující úkol, a to vymyslet podobnou 

úlohu i s řešením pro progress bars znázorněné na obrázku 3.16. 
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Obrázek 3.16: Progress bars pro vymyšlení nové úlohy 

Lze předpokládat, že někteří žáci se zaměří na ihned patrné možnosti, a to využití 

stahování 1 % za 1 minutu. V tomto případě je potřeba žáky vybídnout k tomu, aby zkusili 

vymyslet zajímavější a obtížnější úlohy.  

Na konci hodiny proběhne opět společná diskuze, kdy žáci budou prezentovat u tabule své 

výpočty včetně vysvětlení, proč takto počítali. Je vhodné vést žáky k zápisu svých výpočtů, 

aby měli možnost látku pochopit i v matematice méně zdatní žáci.  

V závěru hodiny bude prostor i pro rychlejší žáky, kteří byli schopni vymyslet vlastní 

úlohy. 

3.4.5 Vyučovací hodina 5 a 6 

Cíl hodiny: Žáci pomocí vlastního zkoumání a objevování zkusí přijít na postup výpočtu 

základu, procentové části a počtu procent, a to s využitím obrázků různých slev z obchodů. 

Formulují postup a vysvětlí ho třídě. Závěrem učitel zavede terminologii. 

Pomůcky: Obrázky slev z obchodů, kalkulačky, papíry, tabule 

3.4.5.1 Úloha 1 – objevování žáků pomocí obrázků slev 

Žáci pracují ve čtyřčlenných (případně pětičlenných) skupinách. K dispozici mají různé 

obrázky slev z obchodu a to čtyř druhů. 

 Kompletní slevy: Obrázky slev se všemi informacemi slouží k ověření objevených 

postupů. Jsou pomocné. 

 Slevy bez nové ceny: Úkolem žáků je vypočítat novou cenu po slevě a formulovat 

postup výpočtu. 

 Slevy bez původní ceny: Úkolem žáků je vypočítat původní cenu před slevou a 

formulovat postup výpočtu. 
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 Slevy pouze s původní a novou cenou: Úkolem žáků je vypočítat velikost slevy 

(v procentech) a formulovat postup výpočtu. 

Žáci mají k dispozici obrázky s různými slevami, včetně „snadných“ slev typu 50 %, 25 % 

apod. Většinu dostupných obrázků slev znázorňuje obrázek 3.17. 

 

Obrázek 3.17: Slevy z obchodů 

S ohledem na gradaci úloh je vhodné žákům doporučit, aby začali se slevami, kde je 

potřeba dopočítat novou cenu a následně původní cenu. Výpočet velikosti slevy je 

nejobtížnější, proto by se o něj žáci měli snažit jako o poslední. V rámci úlohy je zásadní 

především objevení postupů, nejde o procvičování počítání. Z tohoto důvodu budou mít 

žáci k dispozici kalkulačky pro usnadnění výpočtů. Každý druh obrázku je v několika 

provedeních různé náročnosti (dle velikosti slevy). Žáci si tak tvoří různé izolované 

modely, na základě nichž by mělo dojít k formulaci postupu a tvorbě generického modelu 

v podobě určitého postupu. 

Opět je zásadní, aby postupu rozuměli všichni žáci ve skupině, kde postup někdo objevil. 

Mělo by jít opravdu o skupinovou práci.  

3.4.5.2 Úloha 2 – diskuze, formulace postupů a terminologie 

Přibližně v polovině druhé hodiny budou žáci prezentovat své postupy na tabuli. Je potřeba 

vést žáky k zápisu a především komentování vlastního snažení. Pakliže budou mít různé 

skupiny odlišné postupy, je vhodné dát prostor všem skupinám, aby byla jasně patrná 

možnost využití více různých postupů výpočtu. 
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Na závěr učitel na jednotlivých příkladech prezentovaných žáky zavede základní 

terminologii – základ, procentovou část a počet procent. 

3.4.6 Vyučovací hodina 7 a 8 

Cíl hodiny: Procvičení výpočtů základu, počtu procent a procentové části na slovních 

úlohách. 

Pomůcky: Pracovní list, kalkulačky 

Žáci ve dvojicích řeší slovní úlohy na procenta z pracovního listu (viz příloha číslo 4). 

Volba postupu je zcela na žácích. Jedná se jak o základní úlohy, tak o složitější úlohy se 

změřením na možná úskalí v počítání s procenty. Žáci mají opět k dispozici kalkulačky, 

poněvadž stěžejní je především ukotvení nových znalostí a procvičení objevených postupů.  

3.4.7 Vyučovací hodina 9 

V rámci této hodiny proběhne realizace post-testu, kde budou zastoupeny všechny typy 

úloh řešených v předešlých hodinách. 

3.5 Průběh experimentální výuky 

Celý průběh experimentální výuky shrnuje následující tabulka. V 7. A proběhlo celkem 

10 hodin, zatímco v 7. C proběhlo 9 hodin. Odchylka v počtu odučených hodin je 

důsledkem především pracovního nasazení a spolupráce žáků. 

Navzdory původnímu plánu, kdy byly úlohy rozděleny do hodin podle daných pracovních 

listů, v praxi bylo nutné úlohy mírně časově posunout. S prvním pracovním listem se 

s ohledem na aktivitu žáků v 7. A začalo již v posledních 10 minutách první hodiny.  

Tabulka 3.5: Průběh experimentální výuky 

 7. A 7. C 

Pořadí 

hodiny 
Datum 

Pořadí 

hodiny 

dne 

Obsah hodiny 
Počet 

žáků 
Datum 

Pořadí 

hodiny 

dne 

Obsah hodiny 
Počet 

žáků 

1 22.5. 4 

Pre-test, 

motivace, 

vyjádření části 

z celku 

(diskuze 

o procentech, 

pracovní list 1) 

16 22.5. 5 

Pre-test, 

motivace 

 (diskuze 

o procentech) 

19 
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2 23.5. 1 

Grafické 

vyjádření části 

z celku, vztah 

procenta–

zlomky–

desetinná čísla 

(pracovní list 1, 

diskuze, pracovní 

list 2) 

15 23.5. 3 

Grafické 

vyjádření části 

z celku, vztah 

procent–

zlomky–

desetinná čísla 

(pracovní list 1, 

diskuze, 

pracovní list 2) 

17 

3 28.5. 1 

Grafické 

vyjádření části 

z celku, progress 

bar (pracovní list 

2, diskuze, práce 

ve skupinách) 

12 25.5. 2 

Grafické 

vyjádření části 

z celku 

(pracovní list 2, 

diskuze) 

17 

4 29.5. 4 

Progress bar, 

slevy 

v obchodech 

(práce ve 

skupinách, 

diskuze) 

16 28.5. 3 

Progress bar 

(práce ve 

skupinách, 

diskuze) 

18 

5 30.5. 1 

Slevy 

v obchodech 

(práce ve 

skupinách) 

15 29.5. 5 

Slevy 

v obchodech 

(práce ve 

skupinách, 

diskuze) 

19 

6 31.5. 2 

Slevy 

v obchodech, 

slovní úlohy 

(diskuze, pracovní 

list 3, práce ve 

dvojicích) 

17 30.5. 3 

Slevy 

v obchodech, 

slovní úlohy 

(diskuze, 

pracovní list 3, 

práce ve 

dvojicích) 

19 

7 4.6. 1 

Slovní úlohy 

(pracovní list 3, 

práce ve 

dvojicích, 

diskuze) 

15 4.6. 3 

Slovní úlohy 

(pracovní list 3, 

práce ve 

dvojicích, 

diskuze) 

19 

8 4.6. 6 
Slovní úlohy 

(pracovní sešit) 
14 5.6. 5 

Slovní úlohy 
(pracovní sešit) 

19 

9 6.6. 1 
Slovní úlohy 

(pracovní sešit) 
16 6.6. 3 Post-test 18 

10 7.6. 2 Post-test 14     

Průběh všech hodin ve vysoké míře ovlivňovalo chování některých žáků. Jak bylo 

uvedeno, v obou třídách jsou žáci s kázeňskými problémy. Během hodin tito žáci 

opakovaně výuku narušovali a odmítali pracovat.  
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3.5.1 Motivace a využití procent 

3.5.1.1 Třída 7. A 

Výuka byla po realizaci pre-testu zahájena diskuzí týkající se toho, kde všude se procenta 

mohou vyskytnout. Úkolem žáků bylo navrhnout různé možnosti a příklady, přičemž jsme 

návrhy zapisovali v bodech na tabuli. Do diskuze, respektive vymýšlení možností se 

zapojovalo pouze několik žáků. Při snaze o zapojení dalších zpravidla zmiňovali, že to, co 

napadlo je, již zmíněno bylo.  

Žáci vymysleli následující příklady: Počítačová hra – „Na jakým jsme levelu.“ „Z příběhu 

máme hotovo třeba 75 %.“ V tabulce na procenta (nápad Káji, která ho však nedokázala 

nijak vysvětlit). Úroky v bance – „Půjčujeme si v bance peníze a musíme jim něco navíc 

vrátit.“ (Nick následně doplnil, že se v bance jedná o úroky.) Ve volbách – „Kolik procent 

ve volbách volilo toho člověka.“ Baterka v mobilu. Stahování souboru. (S nápadem přišel 

Simon. Nick následně upřesnil, že se může stahovat třeba hudba, a procenta znamenají, 

kolik je toho už staženo.) 

Výše zmíněných příkladů bylo využito ke zdůraznění toho, že se procenta kolem nás 

vyskytují velice často, díky čemuž jsou velmi důležitá. Dále žáci měli zkusit vysvětlit, co 

to procenta jsou. Co udávají? Nick okamžitě reagoval, že procenta „jsou část něčeho“. 

Vymezit se je snažila i Petra: „Od jedné do stovky, když chceme nějakou část.“ Nick však 

okamžitě správně protestoval, že procenta nemusí být jen od jedné do stovky. „Můžeme 

mít třeba i 200 %.“ Na to reagoval Hynek výkřikem „To je dvakrát víc.“ Nick se však 

nenechal přerušit a svůj nápad konkretizoval. „Třeba když vsadim něco a dostanu o 200 % 

víc. Když vsadim 100 Kč, dostanu zpátky 300 Kč.“ 

Na základě tohoto někteří opět přispěli s dalšími příklady. Kája zmínila možnost využití 

procent ve výplatách, avšak nedokázala upřesnit, co tím myslí. Týna jejího nápadu využila 

k vymyšlení vlastní možnosti. „Něco jsme rozbili a někdo pak řekne, že nám z platu strhne 

20 %.“ Jak je tedy patrné, žáci celkem mají povědomí o tom, kde se procenta mohou 

vyskytovat. S ohledem na to, že při mých dotazech, co je to procento, všichni různými 

opisy zmiňovali část celku, zmínila jsem možnou souvislost se zlomky a desetinnými čísly. 

Na základě toho přišel Zbyněk s konkrétním příkladem: „Třeba když máme 100 lidí, tak 

pak jeden ze sta.“ Po mém dotazu, co je jeden ze sta, byl schopen toto identifikovat jako 

1 %. Honza navázal možností: „A když je 200 lidí, tak 2 lidi jsou 1 %.“ 
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Tyto příklady byly zapsány na tabuli, avšak zde nastal první problém. Po zopakování 

Honzova postřehu s 200 lidmi Nick navrhl upravenou verzi: „Nebo 1 člověk jsou 2 %.“ 

Jelikož na toto prohlášení nereagoval nikdo ze třídy, oslovila jsem ostatní žáky já, zda 

s tím všichni souhlasí. Zbyněk byl bez většího přemýšlení téměř okamžitě schopen 

vysvětlit: „Když 1 člověk je 2 %, tak 200 by bylo 400 %.“ To však pro Nicka nebyl 

přesvědčivý argument. „1 člověk jsou 2 % a 2krát 100 je 200. Takže sto lidí. A 1 člověk 

jsou 2 %, tak to vychází, ne?“ Nick bral pravděpodobně samotné procento jako setinu, tedy 

násobil stem bez ohledu na to, že 1 člověk jsou 2 %. Komplexnější vysvětlení následně 

podala Kája, ač bylo nutné ji pobídnout otázkou, jak na výsledek přišla. „100 % bude 

50 lidí, protože 50 krát 2 je 100 %, tak 50 krát 1 je 50 lidí.“ Nickovi se výsledek stále 

nezamlouval, ale s ohledem na další otázku zjevně došlo k částečnému porozumění: „Tak 

pak je 100 lidí 200 %.“ Toto následně doplnil i další možností: „Ale může být i 70 lidí 

100 %. Takže 100 % může být různý.“ V této fázi u Nicka zjevně došlo k aha-efektu a 

uvědomění si, že 100 % může jako celek označovat různé počty.  

Po ujasnění zmíněných příkladů opět následovala otázka, co je to 1 %. Simon, Zbyněk a 

Nick opět zmiňovali část celku, nebo se odkazovali na dva zmíněné příklady se 100 a 

200 lidmi. Až Karel vyslovil s poměrně značnou jistotou: „Jedno procento je jedna setina.“ 

S využitím příkladů a diskuze tak třída dospěla k definici bez jejího vyřčení učitelem. 

Někteří patrně potřebovali ujištění, zda význam procenta chápou správně, jelikož Karel 

navázal otázkou „A dvě procenta jsou dvě setiny?“ Po mém ujištění pokračoval Emil s 3 % 

jako třemi setinami, následován Nickem, který zmínil 50 % jako padesát setin. Otázku, zda 

by bylo možné procenta vyjádřit i trochu jinak, byla schopna zodpovědět Lenka: „Třeba 

50 % je jedna polovina.“ 

Po ujasnění definice procenta, kterou si všichni žáci včetně zmíněných příkladů zapsali, 

byli vybídnuti k vymyšlení vlastního konkrétního příkladu. Jelikož nastalo ve třídě ticho, 

byl první vzorový příklad navržen mnou. Hned několik žáků bez delšího přemýšlení 

odpovědělo, že pokud v obchodě boty stojí 1 200 Kč a sleva bude 50 %, budou stát nově 

600 Kč. Porozumění těmto základům prokázal i Hynek, který má s ohledem na IVP 

s matematikou poměrně problémy. Ten přišel s příkladem „Kobliha stojí 8 Kč. Je na ní 

sleva 50 %, takže bude stát 4 Kč.“  

Hlubší porozumění se objevilo například u Káji, která nadnesla příklad: „Ty boty stojí 

1 200 Kč a bude na ně 10% sleva. Tak ta sleva bude 120 Kč.“ Bohužel však nedostala 
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příležitost k vysvětlení, jelikož Nick ihned vyhrknul „1 200 děleno 10“ a Kája to záhy 

pouze zopakovala. Nick byl obecně v hodině velmi aktivní, ač často skákal ostatním do 

řeči. Patrně byl tématem zaujat, o čemž svědčí i další nadnesený příklad s cenou 1 800 Kč 

a slevou 20 %. Zde však již nebyl schopen určit výslednou slevu. Několik žáků náhodně 

tipovalo výsledky, se správným však přišla pouze Helča. Ta svůj postup dokázala i 

vysvětlit: „Vydělila jsem to deseti a vynásobila dvěma.“ Na základě položeného dotazu 

také správně označila 180 Kč jako 10 %. Po tomto srozumitelném vysvětlení se žáci shodli 

na tom, že je jim příklad jasný. Protestoval pouze Nick, který však záhy přiznal, že pouze 

žertuje, což je pro něj typické. 

Žáci tedy byli schopni sami vymyslet nejen mnoho příkladů užití procent, ale dokázali již 

společně vyřešit některé úlohy. Bylo zcela patrné, že někteří žáci již základnímu principu 

počítání s procenty rozumí. 

3.5.1.2 Třída 7. C 

Podobně jako v 7. A i v případě 7. C po realizaci pre-testu proběhl úvod do tématu 

prostřednictvím diskuze o výskytu procent kolem nás a jejich významu. Třída byla 

aktivnější a žáci se do vymýšlení zapojovali se znatelně větším zápalem. O tom svědčí i 

některé velmi zajímavé postřehy a nápady. Příklady, odkud žáci znají procenta, byly 

následující: Hra Fort Knight – „Když máte životy. Máte životy, a když vás někdo trefí, tak 

vám ubývají. Takže máte třeba 68 %.“ Slevy – „Procenta, který se odečtou od původní 

ceny.“ Hodnocení lidí – například na ČSFD. Šance na výhru – „Na 50 % vyhraju a na 

50 % prohraju.“ „Když dám otázku na ano–ne, tak mám 50% šanci.“ Volby – „Ve volbách, 

kolik pro ně hlasovalo lidí.“ Burza. (S nápadem přišel Igor, bohužel však nebyl schopen 

vysvětlit, jak se zde přesně procenta využívají. „Prostě na burze.“) Zastoupení alkoholu 

v nápoji – „Třeba u Frisca, třeba 4,5 % alkoholu.“ Učebnice. Loading – Načítání souboru 

nebo hry, nebo stahování. Ve škole jako hodnocení – „55 % a zaokrouhluje se to na 

dvojku.“ (Toto následně upřesnila i v hodině přítomná posluchačka, na jejíž škole probíhá 

hodnocení formou procent.) Statistiky ve sportu – „Ve fotbale. Statistika, kolik drželi míč.“ 

Baterie v mobilu. Procenta území ovládaná určitou skupinou. 

S ohledem na větší aktivitu oproti 7. A do konce hodiny zbývalo přibližně 15 minut. Ty 

byly věnovány konkrétním příkladům počítání s procenty, s kterými opět přišli na můj 

popud žáci.  



77 

 

Vanessa evidentně již takto z počátku chápala postup základních výpočtů, což lze soudit 

z jejího příkladu: „500 Kč a sleva je 20 %. Vydělím stem, krát dvacet a je nová cena 400.“ 

V tuto chvíli již chování některých žáků, kteří hodiny narušují opakovaně, přerostlo 

únosnou mez, v důsledku čehož bylo nezbytné, aby Ivan opustil na pár minut třídu. Tento 

zásah relativně pomohl a bylo možné pokračovat.  

Další úloha byla nadnesena mnou a byla cílena především na v matematice pomalejší žáky 

– boty stojí 1 200 Kč a je na ně sleva 50 %. Ještě před úplným dokončením úlohy však 

ihned s odpovědí přispěchal Ondra: „Tak je to samozřejmě 600.“ Právě Ondra záhy po 

vysvětlení obou předchozích úloh Vanessou pronesl, že je procenta možné počítat 

trojčlenkou. Krom odsouhlasení jsem však tuto možnost prozatím nechala bez komentáře, 

především z toho důvodu, abych žákům s ohledem na další plánované úlohy neposkytla 

univerzální postup. Právě Ondra a Vendy s Vanessou byli velice aktivní a do diskuze se 

z celé třídy zapojovali nejvíce.  

Vanessa nadnesla také další úlohu: „Něco stojí 1 500 Kč a sleva je 75 %.“ Vašek s Ivanem, 

který se mezitím vrátil do třídy, okamžitě odpověděli 500 Kč. Ondra a Vanessa 

protestovali. Argumentem obou žáků byl okamžitě fakt, že 75 % jsou 3/4. Ondra navíc 

ihned přidal i postup výpočtu: „1 500 krát 75 děleno 100.“ Problém s pochopením mělo 

zjevně několik žáků, nahlas se však projevoval pouze Ivan: „Ale ne, když 750 je 50 %, tak 

25 % je 500 asi, ne?“ Navzdory tomu, že zjevně bez problému dokázal určit 50 % ze 750, 

25 % již bylo problematických. Pochopit úlohy se bohužel nedařilo slabším žákům ani 

s dalšími snahami o vysvětlení Ondry a Vanessy s Vendy. S ohledem na potíže jsme se 

pokusili vyřešit úlohu s mírně upravenou počáteční cenou, kterou jsme stanovili na 

1 600 Kč. Vendy okamžitě reagovala, že sleva bude 1 200 Kč. Ze zdůvodnění bylo patrné, 

že k základním výpočtům taktéž využívá analogii se zlomky: „No, vydělila jsem to čtyřma, 

tak jsem zjistila jednu čtvrtinu, a pak vynásobila třema. Takže 1 200.“ Tuto úlohu již po 

opětovném zopakování postupu pochopili (pokud mohu soudit) i ostatní žáci.  

Následně jsme se v rámci pokračující diskuze pokusili definovat jedno procento. V případě 

této třídy nedošlo k většímu odchýlení od otázky, přičemž opět byl diskutován „rozsah 

procent“. Vendy na otázku, co je to procento, reagovala: „Určitá část nějaký původní…“ 

Vašek vymezil procento způsobem „procento je až 100 %“. Tomu však bez váhání 

oponoval Ondra s prohlášením, že procento může být nekonečné. Své tvrzení následně i 

vysvětlil: „Třeba je ve třídě 20 dětí a 4 přišly, tak kolik to je? Jakože víc. Nad 100 %. Nebo 
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že si je někdo jistý na 1 000 %.“ I Vašek přišel s vlastním souvisejícím nápadem: „V Alze 

měli slevu 130 %, že nám k tomu ještě dají peníze.“ Otázku, co tedy znamená, když máme 

200 %, zodpověděla Vendy: „Máme dva celky.“ S možností procentuálního vyjádření větší 

části než jeden celek neměl nikdo z žáků problémy. 

Záhy navíc došlo i na definici procenta, když na opětovnou otázku, co je tedy jedno 

procento, bez váhání Vanessa reagovala „No jedna setina.“ Vašek doplnil, že 50 % je 

padesát setin a Ben završil diskuzi prohlášením „Logický, ne?“.  

Z úvodní hodiny 7. C bylo patrné, že většinu žáků téma procenta takto z počátku zajímá. 

Po skončení hodiny se dokonce Vendy, Vanessa, Ondra a Ben shodli na tom, že je to 

jednoduché. 

3.5.2 Grafická reprezentace procent – čtvercové sítě 

3.5.2.1 Třída 7. A 

Na úvodní úlohu týkající se motivace procent navazoval první pracovní list, do jehož 

řešení se žáci 7. A pustili již první hodinu. V posledních deseti minutách hodiny tak 

pracovali v rámci úloh 4.1.2.1, 4.1.2.2 a 4.1.2.3, případně pak pokračovali v hodině 

následující. 

 

Obrázek 3.18: Ukázka správných řešení úlohy 4.1.2.1 v 7. A 
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Většina dívek a Zbyněk s Honzou měli první dvě úlohy vyřešeny vcelku rychle. Dobře si 

poradili i s obtížnějším vyjádřením 1/8 v síti 5 x 5. Některá správná řešení úlohy 4.1.2.1. 

jsou uvedena na obrázku 3.18. V případě prvního Zbyňkova řešení lze pozorovat i 

konkrétní výpočet, pomocí něhož se snažil určit velikost dané části co nejpřesněji (modré 

čáry naznačují dělení jednoho dílku). 

Někteří žáci pracovali pomaleji a nebyli si s některými úlohami jisti. Obtíže dělala 

především úloha na 1/8 a také v rámci úlohy 4.1.2.2. úloha na vyjádření 40 % v čtvercové 

síti 5 x 5. Všichni žáci však pracovali v tichosti. Úlohy je zjevně zaujaly, pravděpodobně i 

s ohledem na to, že na pracovní listy nejsou příliš zvyklí. Snažili se i žáci, kteří většinou 

nejsou téměř vůbec aktivní. Zbyněk pracoval rychle a neměl s řešením žádné problémy, 

proto se snažil úlohy na vyjádření části procenty vysvětlit Hynkovi. Podobně takto 

spolupracovali Karel s Emilem. Emil měl problémy především v případě čtvercové sítě 

5 x 5, přičemž Karel využíval k vysvětlení analogii se zlomky: „20 % je jedna pětina.“ 

Karlovo opakované snažení Emilovi opravdu pomohlo a byl schopen úlohy vypracovat 

správně. Někteří žáci pracovali poměrně originálně, jak znázorňuje obrázek 3.19. 

 

Obrázek 3.19: Originální řešení úlohy 4.1.2.2 v 7. A 

Navzdory mnoha úspěchům se v případě některých žáků vyskytla i nesprávná řešení, jak je 

uvedeno na obrázku 3.20. 

 

Obrázek 3.20: Chybná řešení úloh 4.1.2.1 a 4.1.2.2 v 7. A 



80 

 

Chyby jsou pravděpodobně způsobeny nepochopením zlomků, respektive významu 1 %. 

Minimálně v jednom případě (třetí z chybných řešení) však může být chyba s ohledem na 

autorku pravděpodobně spíše výsledkem nepozorného počítání a snahy o zajímavější 

znázornění. Žáci si mohli řešení opravit pomocí práce ve dvojicích, nebo se mohli zeptat 

na radu mě. Ke konci hodiny již chlapci kromě Zbyňka s Honzou nepracovali a povídali si. 

Přibližně pět minut na připomenutí, případně dořešení některých úloh měli žáci i na 

začátku následující hodiny. Většina však tento čas nepotřebovala.  

V rámci společné kontroly a vysvětlení úloh na tabuli byla zásadním problémem 

především velmi malá aktivita žáků.   

V první úloze nikdo z žáků neměl problémy. I přes to, že šlo o práci s interaktivní tabulí, 

která by mohla žáky bavit, k tabuli byli sami bez vyzvání ochotni jít pouze Nick, Karel, 

Zbyněk, Hynek a Simon. Právě u dvou posledních žáků je však tento fakt spíše pozitivní, 

jelikož Hynek zpravidla v hodinách s ohledem na ADHD a SPU pracuje velmi špatně a 

neochotně a Simon má v matematice vždy poměrně velké problémy.  

Kluci na interaktivní tabuli vyznačili postupně různá řešení jednotlivých úloh, jak je patrné 

na obrázku 3.21. Nick přitom vysvětlil, jakým způsobem je možné postupovat, přičemž 

sám vždy celkový počet čtverečků, tedy 100, dělil jmenovatelem. U úlohy na vyznačení 

1/8 Zbyněk bez pobízení uvedl i výpočet, jakým na řešení přišel.  

 

Obrázek 3.21: Řešení úlohy 4.1.2.1 na interaktivní tabuli v 7. A 

Hodně žáků zvládlo i následující úlohu, kdy se od zlomků přešlo k procentům. Také 

v tomto případě žáci neměli zásadní problémy, přičemž k tabuli opět chtěli chodit 

především Nick, Simon a Hynek. S ohledem na fakt, že především děvčata, která 

neprojevovala zájem, měla vše vyřešeno správně, jsem je k tabuli ani příliš nevolala. 
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Zásadní bylo v tomto případě dát prostor především slabším žákům, které úloha zjevně 

bavila. 

Řešení (po řadě) Nicka, Karla, Simona, Hynka a Káji je znázorněno na obrázku 3.22, 

přičemž právě Nickovo řešení je poměrně zajímavé.  

 

Obrázek 3.22: Řešení úlohy 4.1.2.2 na interaktivní tabuli v 7. A 

V případě znázornění 1 % Nick zvolil dvě řešení a kromě předpokládatelného vybarvení 

jednoho celého čtverečku (červené řešení) vybarvil také polovinu dvou čtverečků (černé 

řešení), což záhy i správně vysvětlil. U následující úlohy na vyznačení 20 % se Simon 

vyvaroval chyby, kterou udělala například Kája, a kromě dvou krajních, na sebe kolmých 

řad vybarvil i jeden čtvereček navíc (zeleně značené řešení). Černě značené řešení 20 % je 

Hynkovo. Právě práce Simona s Hynkem byla opět poměrně překvapující a pro jejich 

pochopení procent pravděpodobně celkem důležitá. 

Zřejmě díky předešlé spolupráci žáků ve dvojicích, kdy si úlohy vysvětlili, s nimi již žáci 

neměli problémy. V případě dvou děvčat, konkrétně Týny s Paulou, však padl dotaz, jak se 

to počítá. Jde o dívky, které vždy chtějí konkrétní návod, který následně aplikují. Týna 

bohužel zpravidla s většími obtížemi, jelikož má velmi vysokou absenci, a mnoho látky tak 

zamešká. Dotaz padl i přesto, že kromě menších obtíží se značením 40 % měly dívky 

správná řešení. 

V závěru pracovního listu byla zmíněna souvislost mezi procenty, zlomky a desetinnými 

čísly. Tento vztah již byl řešen v předešlé hodině, žáci tedy přišli na různé možnosti velmi 

rychle. Obrázek 3.23 znázorňuje nápady Lenky a Ivči.  

Honza se Zbyňkem současně zopakovali vztah mezi 1 % a zlomkem, a obecně tedy 

vysvětlili, jak je možné mezi těmito znázorněními převádět. 
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Obrázek 3.23: Řešení úlohy 4.1.2.3 na interaktivní tabuli v 7. A 

3.5.2.2 Třída 7. C 

V 7. C byla pracovnímu listu a diskuzi o něm věnována druhá hodina. Kromě tří žáků, 

kteří odmítají pracovat a opakovaně narušují hodiny, úloha zaujala prakticky všechny žáky 

a všichni se snažili. Obzvlášť někteří chlapci si s čtvercovými sítěmi celkem „vyhráli“ a 

snažili se vymyslet originální řešení. 

V rámci úlohy 4.1.2.1 kromě vyjádření 1/8 nikdo z žáků neměl problém. Vanessu, která se 

k úloze na 1/8 dostala nejrychleji, zadání zarazilo a zeptala se, jestli může zaokrouhlovat. 

To jsem jí dovolila. Jak již bylo zmíněno, žáci v této třídě byli podstatně tvořivější a snažili 

se vymýšlet originální řešení, což se jim také poměrně dařilo. Některá řešení jsou 

znázorněna na obrázku 3.24. 

 

Obrázek 3.24: Zajímavá řešení úlohy 4.1.2.1 v 7. C 

Samozřejmě někteří žáci měli klasická řešení podobná většině těch, na které přišli žáci 

v 7. A. Kromě chyb z důvodu špatného počítání čtverečků se chybná řešení nevyskytla. 
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Několik žáků, kteří si nevěděli rady s úlohou na vyznačení 1/8, se o její řešení ani 

nepokusilo. 

Podobně originální se mnozí snažili být i v případě další úlohy. K úlohám nebyli žádné 

otázky. Opět bylo nejčastějším problémem vyznačení 40 % ve čtvercové síti 5 x 5. Řešení 

si však žáci vysvětlovali navzájem, zpravidla nejprve přes vyjádření pěti čtverečků jako 

1/5 či 20 %. Díky tomu došli s pomocí k výsledku všichni žáci, kromě zmíněných tří 

chlapců, kteří odmítali pracovat. Některá ze zajímavých řešení znázorňuje obrázek 3.25. 

 

Obrázek 3.25: Zajímavá řešení úlohy 4.1.2.2 v 7. C 

Řešení jednotlivých úloh byla záhy diskutována s pomocí interaktivní tabule. Na rozdíl od 

interaktivní tabule v případě 7. A, tentokrát nastal technický problém v podobě kreslení 

jinou barvou než zvolenou. Současně bylo nutné mírně změnit nastavení tabule, jelikož 

bylo kreslení značně nepřesné. S pomocí žáků se však vše podařilo opravit. 

Především dívky byly ve vypracování jednotlivých úloh poměrně rychlé, proto měly 

zpracováno hodně příkladů převodu mezi procentem, zlomkem a desetinným číslem, jak 

znázorňuje obrázek 3.26. 

 

Obrázek 3.26: Vybraná řešení úlohy 4.1.2.3 v 7. C 
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Zájem o znázornění řešení na interaktivní tabuli mělo více žáků než v 7. A. Šlo především 

o sedm žáků – po celou hodinu velmi aktivní Ondra, Vašek, Ben, Vanessa a Vendy a dále 

Igor a Ivan. Právě u Ivana hodnotím zájem o práci s interaktivní tabulí velmi pozitivně, 

jelikož jde o žáka, který v hodinách velmi často vyrušuje a nepracuje.  

 

Obrázek 3.27: Řešení úlohy 4.1.2.1 na interaktivní tabuli v 7. C 

Vanessa, která znázorňovala 1/8, následně po svém zakreslení i správně vysvětlila postup: 

„Je tady 25 čtverečků. 25 děleno 8 je 3 a něco, a když to zaokrouhlím, tak je to 3.“ 

I o zakreslování procent byl zájem, opět však ze strany stejných žáků. Zatímco Luboš 

vyznačil 1 %, Vašek přidal zajímavý postřeh: „Víte, že v jednom procentu je sto možností, 

jak to nakreslit?“ Jak je patrné, Vašek zvažoval zakreslování 1 % pouze v rámci celých 

čtverečků, nezvažoval možnosti vyznačit například dvě poloviny různých čtverečků. Na 

Vaška velmi rychle navázal také Ondra: „Víte, že ve sto procentech máme jen jednu 

možnost, jak to zakreslit?“  

Zakreslení 20 % komentovala Vanessa a označila 20 % jako 1/5. Svůj postup vysvětlila 

slovy „sto děleno dvaceti je pět, takže jedna pětina“.  

Mnoho žáků, především dívky, mělo procenta zakreslena správně, bohužel však nechtěli jít 

ostatním své řešení ukázat. 40 % nakonec znázornila nepříliš aktivní Viki. Navzdory 

správnému zakreslení však nastal problém ve vysvětlení, proč je 40 % právě deset 

čtverečků. Objevily se nápady jako „sto děleno padesáti“, „sto děleno dvaceti pěti“ atd. 

Ondra přispěl ihned již univerzálním postupem „dvacet pět krát čtyřicet děleno stem“. 

Patrně tedy došel ke generickému modelu pro vyjádření procentové části z celku. Ostatní 

však takovýto krok zatím neučinili, proto jsme úlohu mírně zjednodušili na 20 %. 

Tentokrát již bez váhání Vanessa označila 20 % za 1/5, a tedy záhy 40 % za 2/5. Právě 

s vysvětlováním postupů má většina žáků problémy, a to i přesto, že postupy chápou a jsou 

je schopni aplikovat na různé úlohy.  
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K vyznačení 50 % dodali Ondra s Vaškem možnost zakreslení jako šachovnice. 100 % 

vyznačoval Ivan, který vzal úlohu jako příležitost si trochu hrát a kreslit. Využití dvou 

barev tedy není neznalost, pouze touha využít dvě oblíbené barvy. Písmeno P Ivan 

zakreslil jako souvislost s procenty. Jeho řešení spolu s dalšími znázorňuje obrázek 3.28.

 

Obrázek 3.28: Řešení úlohy 4.1.2.2. na interaktivní tabuli v 7. C 

Následné zapisování procent v podobě zlomků a desetinných čísel žákům nedělalo 

problémy. Vanessa navíc tuto úlohu správně komentovala slovy: „Ale to jde každý 

procento zapsat zlomkem i desetinným číslem.“  

Znázorňování procent ve čtvercové síti žáky celkem bavilo. Bylo patrné, že si uvědomují 

vztah mezi 1 % a 1/100. Čtvercové sítě 10 x 10 nedělaly problém nikomu, síť 5 x 5 pouze 

na matematiku slabším žákům, kteří však s vysvětlením spolužáků úlohy, jak se zdálo, 

pochopili. 

3.5.3 Grafické znázornění procent – obdélníkový a kruhový model, složitější 

čtvercová síť 

3.5.3.1 Třída 7. A 

Úvodní úloha 4.1.3.1 cíleně navazovala na první pracovní list, v důsledku čehož všichni 

žáci měli velmi rychle správné řešení. Jediný problém, který se vyskytl, souvisel s různou 

interpretací zadání. Někteří žáci počítali všechny barevné útvary dohromady, neměli tedy 

čtyři různé výsledky, ale jeden celkový. Toto samozřejmě nebylo bráno za chybu, pouze 

byli vybídnuti, aby zkusili dopočítat i dílčí útvary, s čímž neměli problém. 

Úloha 4.1.3.2 spočívající ve vyznačení procentové části v obdélníkovém modelu již byla 

problematičtější. Pro některé žáky byla překážkou právě absence rozdělení daných 

obdélníků. Obtíže se vyskytly především v případě vyznačení 20 % a 40 %, 25 % 

problémy nedělalo, pravděpodobně díky tomu, že se jedná o často využívaná procenta, 

která mají žáci spojena s 1/4. 
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V tomto případě se vyskytla očekávaná řešení. Žáci vždy dělili obdélník svisle a 

vodorovně. Nikoho z žáků například nenapadlo v případě 25 % řešení přes úhlopříčky. 

Příklady některých, zpravidla se opakujících, řešení znázorňuje obrázek 3.29. 

 

Obrázek 3.29: Řešení úlohy 4.1.3.2 v 7. A 

Vysvětlování opět probíhalo ve dvojicích. Žáci zpravidla využívali převod na zlomky. 

Například Karel Emilovi vysvětloval znázornění 20 % tím způsobem, že využil analogii 

20 % a 1/5, a tedy nutnost rozdělit obdélník na pět stejných dílů. 40 % je následně 

dvojnásobek, tedy dva z těchto dílů. 

Podobně se žákům dařilo i v případě kruhového modelu v rámci úlohy 4.1.3.3. 75 % 

žákům nedělalo problémy. Další dvě úlohy na 80 % a 30 % většina žáků řešila přes 

rozdělení na deset dílů tak, aby jedna část tvořila 10 %. Chybné vyznačení 30 % jako 1/3 

se vyskytlo pouze u jednoho žáka. Několik žáků si v případě kruhového modelu příliš 

nevědělo rady. S pomocí spolužáků a vysvětlením přes 10 % však nakonec grafické 

značení pochopili. Proces úvahy nad Zbyňkovým řešením 30 % naznačuje obrázek 3.30. 

Jak je z obrázku patrné, Zbyněk pravděpodobně vycházel z předchozích zkušeností. 

U značení 80 % je patrné rozdělení na deset dílů, přestože kolem kruhu jsou vyznačena 

čísla odpovídající hodinám. 
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Obrázek 3.30: Zbyňkův proces řešení 30 % kruhu 

To může odkazovat právě k předchozí úloze, kde bylo potřeba vyznačit 75 %. I tak Zbyněk 

správné řešení u 80 % objevil. V případě 30 % velmi rychle usoudil, že je správným 

řešením 1/3. Po mém vybídnutí, ať se ještě zkusí nad úlohou zamyslet, však řešení zamítl a 

zkoušel kruh rozdělit na různý počet částí. Nakonec dospěl ke správnému řešení, ač 

nepříliš přesně vyznačenému. Zbyněk vyznačil jasných 25 % a následně k nim přidal 

pětinu z dalších 25 %. Podobným způsobem, avšak pečlivěji, uvažoval i Nick, viz poslední 

kruh na obrázku 3.31. Tento obrázek znázorňuje i další správná řešení. 

 

Obrázek 3.31: Řešení úlohy 4.1.3.3 v 7. A 

Jak je patrné z obrázku, rozdělení na části byla občas poměrně nepřesná. Někteří žáci si 

rozdělení kruhu vůbec nevyznačili, jejich řešení tedy byla ještě nepřesnější. 

Další úlohu zaměřenou na dopočítání jedné části v koláčovém grafu vyřešili bez problémů 

všichni žáci, a to poměrně rychle.  
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Závěrečná úloha 4.1.3.5 však již takto úspěšná nebyla. Byť několik žáků nepotřebovalo 

vůbec pomoc, většina třídy si s úlohou zpočátku nevěděla rady. Části z nich stačila 

nápověda s odkazem na předchozí hodiny, jejichž náplní bylo počítání obsahu trojúhelníku 

právě ve čtvercové síti. Někteří žáci bohužel počítání vzdali, i když byli na správné cestě. 

Podobně na tom byl i Nick, který s ohledem na blížící se konec hodiny (cca 10 minut) 

odmítal pracovat. 

 

Obrázek 3.32: Správná řešení úlohy 4.1.3.5 

Řešení na interaktivní tabuli byla prakticky stejná jako ta v pracovních listech. Bohužel se 

nepodařilo vést rozsáhlejší diskuzi, jelikož všichni žáci byli poměrně pasivní. K tabuli byli 

ochotní jít pouze po vyvolání a svá řešení komentovali pouze někteří žáci a i tak je k tomu 

bylo nutné pobízet. Například Emil, který znázorňoval 20 %, své správné řešení vůbec 

nebyl schopen komentovat a pouze se smál. 

Se zajímavým řešením, které bylo jediné rozdílné od těch v pracovních listech, přišel 

Hynek. Ten v pracovním listě příliš nepracoval, avšak na interaktivní tabuli znázornil 20 % 

v obdélníku dle obrázku 3.33. 

 

Obrázek 3.33: Hynkovo znázornění 20 % z obdélníku na interaktivní tabuli 
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S ohledem na obvyklou práci Hynka a jeho poruchu mě řešení poměrně překvapilo. Je 

patrné, že Hynek občas přemýšlí trochu jiným způsobem než ostatní žáci. Bohužel Hynek 

nebyl schopen své řešení nijak dále komentovat. 

3.5.3.2 Třída 7. C 

Podobně jako u předchozího pracovního listu i v tomto případě žáci řešili úlohy z druhého 

pracovního listu poměrně zapáleně, přičemž některé z nich zaujalo, že šlo o barevný 

pracovní list. Problém byl pouze opět u Kryštofa a Ivana, kteří pracovat odmítali a místo 

řešení pracovního listu debatovali a ostatní rušili. 

S ohledem na různou interpretaci zadání v případě první úlohy (4.1.3.1) jsem v 7. C 

zdůraznila, že by měli mít čtyři různé výsledky podle barev. Ani v této třídě s úlohou 

nebyly problémy a žáci ji měli vyřešenou poměrně rychle a správně. Dva z žáků v řešení 

uvedli i vyjádření dané části zlomky, jak je patrné na obrázku 3.34. 

 

Obrázek 3.34: Vybraná řešení úlohy 4.1.3.1 v 7. C 

Druhá úloha (4.1.3.2) již tak úspěšná nebyla. Mnoho žáků s řešením příliš neváhalo, avšak 

někteří chybovali, případně si nevěděli rady. 

Na rozdíl od 7. A se zde vyskytla i zajímavější řešení. Dva z žáků například u značení 

25 % využili rozdělení obdélníku pomocí úhlopříček, na což v 7. A nepřišel nikdo. 

Zajímavé řešení měla také Petra, která využila v jednom obdélníku jak svislé, tak 

vodorovné rozdělení, tedy obdobu řešení Hynka ze 7. A. Zmíněná řešení spolu s několika 

dalšími znázorňuje obrázek 3.35. 
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Obrázek 3.35: Řešení úlohy 4.1.3.2 v 7. C 

Často žáci úlohu řešili pouze přibližně, tedy bez vyznačení čar rozdělujících obdélník na 

shodné díly. Takové řešení zvolil u interaktivní tabule i Ivan, na což záhy reagovala 

Vanessa, že z toho není jasné, jestli je výsledek správně. Z porovnání žákovských řešení 

bez pomocného rozdělení na obrázku 3.36 je patrné, že se někteří žáci dopouštěli celkem 

velkých nepřesností. 

 

Obrázek 3.36: Příklady řešení úlohy 4.1.3.2 bez jasného rozdělení obdélníku (7. C) 

Podobně jako v 7. A i v této třídě činily největší potíže úlohy na vyznačení 20 % a 40 %. 

Kromě následného ujasnění u interaktivní tabule, kde každý z žáků svůj postup 

komentoval, si žáci pomáhali i vzájemně v lavicích. Zpravidla postup vysvětlovali opět 

přes vyjádření zlomkem, na základě čehož rozdělovali obdélník na daný počet dílů. 

Přibližně 3/4 třídy již mělo zjevně zažitý vztah mezi procentem a zlomkem, určení části 

z celku jim tedy nedělalo větší problémy, což se ukázalo i v navazující úloze 4.1.3.3. 

Vyjádření 75 % nedělalo problémy nikomu z žáků, na rozdíl od 80 % nebo dokonce 30 %. 

Nejčastějším problémem byla opět absence dělení, a tedy pouhého odhadování velikosti 

potřebné části, viz obrázek 3.37. Markéta, jejíž řešení je první kruh, navzdory správně 
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vyznačeným 75 %, v případě 80 % vyznačila menší část. Nad tímto faktem, že je v jejím 

podání 80 % méně než správných 75 %, se bohužel nepozastavila. Opět se tak projevil 

fakt, že žáci nad svým řešením po jeho uvedení již většinou nepřemýšlejí a nekontrolují ho 

z hlediska toho, zda dává smysl. 

 

Obrázek 3.37: Řešení úlohy 4.1.3.3 bez přesného rozdělení na stejné části (7. C) 

Zajímavé bylo však především pozorování, že někteří žáci vyjádření 80 % navázali na 

předchozí vyjádření 75 % s doplněním potřebných 5 %. Tímto způsobem v 7. A tuto úlohu 

neřešil nikdo, zatímco v 7. C to byli 3 žáci. Všichni tito žáci navíc podobným způsobem 

řešili i úlohu na vyjádření 30 %, kdy přidali 5 % k jasným 25 %, případně své znázornění 

odvíjeli od vyjádření 1/3. Tato řešení obou úloh jsou patrná z obrázku 3.38. 

 

Obrázek 3.38: Vybraná zajímavá řešení úlohy 4.1.3.3 v 7. C 
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Z posledního řešení na obrázku 4.38 je patrné, že někteří žáci nemají potřebu dodržet 

správnou velikost daných částí. Současně je zde zřejmé, že si Radek, který je autorem 

řešení, neuvědomil nutnost dodržení celku jakožto 100 %. Jeho řešení může být také 

náznakem mylné záměny 1/3 a 30 %, což je však v rozporu se zeleně vyznačenou částí. 

Obecně je pro mne jeho řešení velmi obtížně interpretovatelné, a to včetně rozklíčování 

možného směru uvažování. 

Úloha 4.1.3.4 v podobě dopočítání zbývající části koláčového grafu ani v této třídě 

nedělala žákům problémy. Všichni měli správné řešení, tedy je patrné, že si v takovýchto 

případech uvědomují význam celku jako 100 %. 

Výzvou pro některé žáky byla závěrečná úloha 4.1.3.5. Například Ondru tato úloha zaujala 

již při prvním prohlédnutí pracovního listu. Ihned ji komentoval s odkazem na přijímací 

zkoušky na gymnázium, které absolvoval a kde se prý vyskytla podobná úloha. Současně 

komentoval i způsob řešení: „To rozdělíš a musíš to doplňovat. Tady máš kousek, tak to 

dáš třeba tady k tý, která nemá kousek.“ Současně s tím Vaškovi ukazoval dané obrazce.  

Úlohu správně vyřešilo pouze pět žáků, ostatní žáci její řešení vzdali v průběhu. Největším 

problémem bylo především dopočítání počtu čtverečků v horním nepravidelném útvaru. 

Spodní tři útvary žáci byli schopni s ohledem na jejich pravidelnost dopočítat. 

Problematické bylo tedy především určení počtu čtverečků než problémy v samotné oblasti 

procent. 

Řešení na interaktivní tabuli znázornil jeden ze správných řešitelů, a to Nathan. S ohledem 

na jazykovou bariéru ho však komentovala Vanessa, která počítala podobným způsobem. 

 

Obrázek 3.39: Nathanovo řešení úlohy 4.1.3.5 na interaktivní tabuli (7. C) 
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3.5.4 Progress bars – první izolované modely 

3.5.4.1 Třída 7. A 

V 7. A byla úloha v podobě obrázků značících různá znázornění procent v podobě progress 

bars zadána v průběhu 3. vyučovací hodiny. Žáci se rozdělili do tří skupin po čtyřech. 

Motivací byla krátká diskuze, co mohou dané obrázky znamenat. Dle očekávání žáci přišli 

především s nápady v souvislosti se stahováním souborů a údajů z her značících životy či 

energii. 

Následovala úloha 4.1.4.2 zaměřená na tvorbu prvních izolovaných modelů pro počítání 

s procenty. Úkolem žáků bylo dopočítat čas zbývající do stažení určitého souboru 

z internetu. Měli pracovat tak, aby byl výsledky skupiny schopen interpretovat každý 

z jejích členů. Nejaktivnější byla především skupina v podobě Lucky a Lenky, Petry a Ivči. 

Dívky se do počítání pustily s vervou a velice rychle dospěly k prvním správným 

výsledkům. Při řešení spolupracovaly a opravdu úlohy řešily společně. Stejně tak velmi 

dobře pracovali i Kája s Radkou a Zbyňkem v další skupině. Tu doplňovala ještě Paula, 

která se však do práce nezapojovala a na mé vybídnutí, aby to spolu s ostatními zkusila, jen 

pokrčila rameny a poznamenala, že nechce.  

S ohledem na fakt, že se úloha protáhla do další hodiny a změnilo se složení žáků, došlo i 

ke změnám ve složení některých skupin. V následující hodině bylo o jednu skupinu víc, a 

byli tak zcela rozděleni chlapci a dívky. Žáci aktivní v minulé hodině v práci úspěšně 

pokračovali. Děvčata v obou skupinách byla schopná vymyslet všechna řešení sama, pouze 

s drobnými nápovědami. Mírné obtíže dělala ze zadaných úloh pouze ta, která spočívala ve 

stažení 84 % souboru za 2 h 48 min. Výraznější problém nastal až ve chvíli, kdy měla 

děvčata vymyslet vlastní obdobnou úlohu na obrázky s 35 % a 54 %. 

 

Obrázek 3.40: Řešení úlohy 4.1.4.2 v dívčí skupině Kája a spol. 
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Skupina v podobě Káji, Radky, Helči, Zory a Paula nakonec vymyslela i toto. Výsledek 

jejich práce znázorňuje obrázek 3.40. Děvčata bohužel nezaznamenala svůj postup, ale 

byla ho schopna vysvětlit. V úloze „stažení 84 % za 21 minut“ komentovala postup Radka: 

„Osmdesát čtyři děleno dvaceti jednou, to je čtyři. To je, kolik je za jednu minutu. 

A jelikož do sto procent zbývá šestnáct, tak to vydělíme těma čtyrma.“  Děvčata podobně 

postupovala i v úloze 84 % za 2 h 48 min. V rámci třetího zadání na vymyšlení vlastních 

podobných úloh děvčata objevila vhodné časové intervaly, s kterými se dobře pracuje 

s ohledem na 35 %. Ani tentokrát však nezaznamenala řešení, přestože ho byla schopna 

vysvětlit. 

Obdobně postupovaly i další dvě skupiny. Jediným problémem, který se v řešení žáků 

vyskytl, byla záměna jednotky. S ohledem na to, že se časy lišily a žáci vždy dělili větší 

číslo menším, v jedné úloze jim vyšlo, kolik procent se stáhne za jednu minutu, zatímco 

v jiné naopak za kolik minut se stáhne jedno procento. Bylo však patrné, že si žáci 

uvědomují základní princip, tedy počítání přes určitou jednotku.  

Dařilo se i Honzovi se Zbyňkem, kteří se do práce snažili z vlastní iniciativy různými 

otázkami a úkoly zapojit i Hynka. Ten měl však po většinu hodiny položenou hlavu na 

lavici a pracovat odmítal.  

Ve čtvrté skupině pracovali pouze po část hodiny Nick, Simon a Nikolas, zatímco Emil a 

Karel se bavili a nereagovali na jakákoliv upozornění a vybídnutí k práci. Výsledkem 

v této skupině bylo bohužel pouze Nikolasovo a Nickovo částečné řešení, aniž by však 

Simon a Emil pochopili, jak se úlohy řeší. Jejich snaha byla prakticky nulová a jen 

sledovali dění, případně si, ještě společně s Karlem, povídali. Při mé snaze zapojit je do 

práce bohužel Nick s Nikolasem ihned řekli svá řešení, tedy Simon neměl kvůli počínání 

spolužáků prakticky žádnou šanci si úlohu zkusit. 

Úlohu ve skupinách následovala diskuze a vysvětlení některých postupů žáky u tabule. 

První z úloh na dopočítání zbývajícího času při stažení 20 % za 10 minut u tabule 

vysvětlila Kája (viz obrázek 3.41): „Celý to kolečko je sto procent. No a když vydělíme sto 

procent dvaceti, tak to je pět. Takže jakoby… krát pěti. Těch pět vynásobíme deseti, to je 

padesát. A chybí osmdesát, takže to je čtyřicet minut.“ 
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Obrázek 3.41: Kájino řešení úlohy 

Kája tedy společně se svou skupinou vypočítala nejprve celek a až následně, kolik času do 

stažení zbývá.   Nejobtížnější úlohu týkající se stahování souboru řešila u tabule Radka ve 

spolupráci s Helčou. Navzdory správnému výpočtu však u tabule zaměnily 1% za 

1 minutu, na což rychle upozornil Nikolas, který dívky opravil. 

 

Obrázek 3.42: Řešení nejobtížnější úlohy 

Žáci si prostřednictvím těchto úloh vytvářeli první izolované modely pro výpočty 

s procenty. Zásadní bylo především zjištění děvčat, že je vhodné počítat přes určitou 

jednotku, v mnoha případech právě přes 1 %.  

3.5.4.2 Třída 7. C 

I v 7. C předcházela samotnému počítání diskuze, co mohou symbolizovat dané obrázky 

s procenty. Žáci měli obdobné nápady jako v 7. A, ač přišli s několika nápady navíc. Ben 

označil jeden z obrázků za koblihu, kde 20 % značí, kolik z koblihy ještě zbývá. Vanessa 

přišla s nápadem běžeckého kola, kde daný počet procent znamená, kolik procent kola již 

běžec uběhl. Viki označila kruhové obrázky za označení načítání souboru. 

Následovalo dopočítávání doby zbývající do stažení souboru (úloha 4.1.4.2). Děvčata 

rozdělená do tří skupin si počínala poměrně šikovně. Všechny dívčí skupiny byly schopny 
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vyřešit zadané úlohy na 20 % bez potřeby jakékoliv nápovědy. Vanessa komentovala 

úlohy: „To je docela jednoduchý.“  

 

Obrázek 3.43: Řešení úlohy 4.1.4.2 skupinou Vanessa, Magda, Lea 

Právě její skupina si bez nápovědy poradila i s druhou úlohou na 84 %, stejně jako druhá 

dívčí skupina. Nápovědu k úloze s 84 % potřebovala skupinka, kde byla Zoe, Martina a 

Ola. Chybovaly podobně jako někteří žáci v 7. A – zaměnily procento za minutu. V úloze 

„stažení 84 % za 21 minut“ nejprve stanovily, že se 1 % stáhne za 4 minuty. Když jsem je 

vyzvala ke zpětné kontrole, s komentářem „aha“ se opravily a správně určily, že za 

1 minutu se stáhnou 4 %. Následně již dopočítání úlohy nedělalo problém. 

Úspěšní byli i chlapci ve složení Igor, Radek a Ben. Nathan se bohužel do diskuze 

nezapojoval, avšak úlohy si řešil sám.  

Ivan, Luboš a Kryštof, kteří ohledem na pozdní příchod tvořili jednu skupinu, se spíše 

bavili a prováděli nepřístojnosti, než aby vyvinuli snahu o řešení. To však s ohledem na 

průběh jiných hodin nebylo nikterak překvapující. 

K vymyšlení vlastních úloh se nedostali všichni žáci. Nejdále pokročila děvčata. Jedno 

z jejich řešení, konkrétně ze skupiny Zoe, Martina, Ola, je znázorněno na obrázku 3.44.  

 

Obrázek 3.44: Vlastní úloha se stažením 35 % souboru 
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Děvčata na základě izolovaných modelů správně došla ke generickému modelu počítání 

přes jedno procento. Úloha však není dopočítána, protože děvčata narazila na pro ně 

nehezký výsledek. 

Úlohy byly v závěru hodiny diskutovány v rámci celé třídy. Úlohu týkající se stažení 20 % 

souboru za 10 minut komentovala Vanessa: „To je čtyřicet. Pětkrát dvacet je sto a pětkrát 

deset je padesát. Ta jedna pětina už je stažená, takže čtyřicet.“ Vanessa si zjevně zcela 

jasně uvědomovala souvislost procent a zlomků, přičemž si postup u každé úlohy dokázala 

upravit tak, aby se jí snáze počítala. Nepočítala tedy vždy přes jedno procento. 

3.5.5 Slevy z obchodů – izolované modely a přechod ke generickému modelu 

3.5.5.1 Třída 7. A 

Větší množství izolovaných modelů žákům poskytla úloha 4.1.5.1, kdy bylo jejich úkolem 

dopočítat chybějící informaci z obrázku slevy z obchodu. Žákům bylo doporučeno, aby 

začali výpočtem nové ceny, pakliže znají cenu původní a výši slevy. Následně se přesunuli 

k výpočtům původní ceny, když znali cenu novou a výši slevy. Závěrem počítali výši slevy 

při znalosti ceny původní a nové. 

Všichni žáci byli schopni bez problémů zpaměti vypočítat novou cenu v případě, že byla 

sleva 50 %. Současně bylo patrné, že se žáci většinou poměrně dobře orientují v případě 

„jednodušších slev“ typu 25 %, 20 %. Příkladem může být počítání Nicka: „Dvanáct korun 

je stoprocentní cena. Dvacet pět procent je sleva, tudíž tohle (ukazuje na 12 Kč) vydělim 

čtyřmi, to jsou tři koruny. Krát tři je devět, takže to stojí devět korun.“ Podobně byl na 

základě mého dotazu schopen vysvětlit postup při změně slevy na 20 %: „Tak to vydělim 

pěti.“ Jakmile jsem však slevu změnila na 23 %, Nick již nevěděl, jak počítat, komentoval 

úlohu slovy „Ale to tady není.“ a o žádné řešení se nepokusil. I zde se bohužel projevilo to, 

že někteří žáci nemají potřebu objevovat nebo zkoušet, což podnětnou výuku značně 

komplikovalo. Po mé výzvě však Nick spolu se svou skupinou začal zkoušet výpočet 

původní ceny týkající se jednoho obrázku s původní cenou 39,90 a slevou 28 %. 

Dívky byly, podobně jako i v jiných hodinách, aktivnější a měly větší snahu něco opravdu 

zjistit. Nejaktivnější byla po celou dobu skupina ve složení Lenka, Lucka, Petra a Ivča. 

Děvčata sama a bez větších problémů dokázala velmi rychle přijít na postup výpočtu nové 

ceny přes jedno procento a ihned se pustila do výpočtu původní ceny. Správně postřehla, 

kolik procent vždy představuje nová cena, tedy například že při slevě 28 % nová cena 
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v podobě 10 Kč představuje 72 %. Po kratším zamyšlení dokázala přijít i na správný 

postup výpočtu.  

Podobně se dařilo i skupině, kde pracovala Helča, Kája, Radka, Zuzka, Paula. I ony snadno 

přišly na novou cenu v případě slevy 25 %, přičemž komentář Helči zněl „odečteme jednu 

čtvrtinu“. Výpočet nové i původní ceny dívek znázorňuje obrázek 3.45. 

 

Obrázek 3.45: Výpočty skupiny Helča a spol. 

Na postup výpočtu nové ceny nakonec přišly všechny skupiny, přičemž nebylo nutné 

žákům dávat žádné výraznější rady. Výpočet původní ceny a především výše slevy byl 

však problematičtější. 

Opět se vyskytl problém jako v případě progress bar, když žáci zaměňovali tentokrát 1 Kč 

za 1 %. Tuto chybu udělali například Zbyněk s Honzou při řešení úlohy na slevu 

hroznového vína, které po slevě 20 % stálo 40 Kč. Chlapci správně určili, že 40 Kč 

představuje 80 %, načež po vydělení 80 : 40 stanovili, že 1 % jsou 2 Kč. Po mém dotazu, 

zda jsou si tím jistí, však sami zaváhali a následně se opravili na správné řešení 2 % jako 

1 Kč. Dalším úskalím bylo zjištění původní ceny, resp. slevy. Honza chtěl 1 Kč násobit 

dvaceti, čímž by však obdržel 40 %. Pro chlapce byly výpočty problematické i proto, že 

jim chyběl jakýkoliv zápis toho, co počítají, a vše se snažili spočítat z paměti. Proto jsem 

jim doporučila, ať si zkusí rozepsat vše, na co již přišli. To chlapcům pomohlo, jelikož po 

chvíli správně násobili 1 Kč deseti, čímž zjistili slevu v Kč a po přičtení nové ceny také 

slevu původní. V další úloze již dělili cenu počtem procent a následně násobili výší slevy 

v procentech. Podobně jako děvčata tak přišli díky různým izolovaným modelům na model 

generický – tedy postup výpočtu přes jedno procento. 

Většina žáků si tedy velmi rychle uvědomila, že postup přes jedno procento je pro výpočet 

původní i nové ceny poměrně univerzální. Jak již bylo zmíněno, největší obtíží bylo 
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v některých případech určit právě ono 1 %. Žáky bylo opakovaně nutné nabádat, aby si vše 

přehledně zapisovali, protože jim to pomůže v práci. Právě srozumitelně zapsané postupy 

byly velkou pomocí na cestě ke správnému řešení, ač některé zápisy za přehledné označit 

nelze.  

Nejobtížnější bylo pro žáky podle předpokladu zjištění výše slevy v případě zadané 

původní a nové ceny. Jako první jednu takovouto úlohu vypočítala skupina Helči, a to bez 

nápovědy. Postup děvčat znázorňuje obrázek 3.46. 

 

Obrázek 3.46: Výpočet výše slevy skupinou Helča a spol. 

Tato skupina byla výrazně rychlejší než zbývající skupiny, avšak Paula, která se ve 

skupině do počítání nezapojovala, nebyl postup jasný. Děvčata proto dostala za úkol zkusit 

jí pomoci tak, aby byla sama taktéž schopná podobné úlohy řešit. Stejně tak měly dívky za 

úkol ověřit na kompletních obrázcích, jak moc se uvedené ceny liší od správných čísel, 

tedy jak moc obchod zákazníky klame.  

Dalším, kdo dospěl ke správné výši slevy, byla Petra, která však k výsledku dospěla 

metodou pokus omyl. Z původní ceny 23 Kč správně vypočítala jedno procento. Následně 

již známým způsobem na výpočet nové ceny postupně zkoušela odečítat různé výše slev 

tak, aby získala potřebnou novou cenu 18 Kč. Po krátkém rozhovoru Petra uznala, že tento 

postup je velmi zdlouhavý a náročný. Spolu s ostatními dívkami ze skupiny se tak dále 

snažila přijít na univerzálnější a především snazší postup, což se jí do konce hodiny také 

podařilo. 

S ohledem na časové možnosti nebylo možné čekat, než na všechny postupy přijdou 

všechny skupiny, resp. všichni žáci. Řešení jednotlivých typů úloh však úspěšní žáci 

prezentovali na tabuli, přičemž jsme o řešeních a případných dalších možnostech společně 

diskutovali. 
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U prezentování výsledků u tabule nastal podobný problém jako v předchozích hodinách, 

kdy žáci opětovně svá řešení nechtěli ukázat, stejně jako měli někteří obtíže s komentování 

postupů. Žáky tak bylo nutné k tabuli na některé úlohy vyvolávat. 

Sami se nabídli Kája s Radkou a Nick, který však u tabule prováděl hlouposti a jeho 

komentování postupů bylo velmi rychlé a nejasné. Žáci měli u tabule tendence zapisovat 

pouze výpočty, a to často nesprávně stále za sebou jako jeden dlouhý výpočet. Bylo nutné 

je usměrňovat a vést k přehlednějšímu zápisu, stejně jako opakovaně nabádat ostatní žáky, 

především ty v matematice slabší, aby si přehledně vše zapsali do vlastních sešitů.  

Obrázek 3.47 znázorňuje žákovská řešení dvou úloh na výpočet nové ceny a původní ceny. 

 

Obrázek 3.47: Řešení úloh na výpočet nové ceny a původní ceny v 7. A 

Žáci, kteří úlohy řešili u tabule, vždy počítali slevu v Kč, kterou následně odečetli či 

přičetli k známé ceně. Při řešení ve skupinách však někteří byli schopni využívat toho, že 

původní cena je vždy 100 %, a tedy počítat ihned potřebnou cenu. Tyto výpočty byly před 

třídou prezentovány taktéž, jak znázorňuje obrázek. Žáci tak měli možnost opět vidět, že i 

s využitím výpočtu přes 1 % lze počítat více způsoby. 

Podobně Helča u tabule řešila úlohu na výpočet slevy v procentech, který velmi šikovně a 

srozumitelně komentovala. I tak však některým žákům činilo obtíže rozlišit tento postup od 

předchozích dvou.  

Právě díky mnoha jednotlivým úlohám se více jak polovině žáků podařilo dojít ke 

generickému modelu výpočtu přes jedno procento, což se potvrdilo v následující hodině. 

Slabší žáci však měli stále s výpočty problémy, a to především v případě počítání počtu 

procent. K vyřešení tohoto problému přispěl především Nick, který přišel s otázkou, zda by 

bylo možné řešit procenta trojčlenkou. Všechny tři typy úloh jsme následně v rámci 
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diskuze aktivnějších žáků vyřešili společně na tabuli i pomocí trojčlenky. Tento známý 

způsob zaujal slabší žáky, pro které zjevně představoval jimi tolik chtěný univerzální 

nástroj k řešení všech úloh na procenta. 

V závěru byly vymezeny potřebné pojmy základ, procentová část a počet procent. 

3.5.5.2 Třída 7. C 

7. C se opět projevila jako aktivnější a zvídavější. Kromě tří chlapců, kteří odmítali 

pracovat i v předchozích hodinách, se snažili počítat všichni žáci, přičemž v daných 

skupinách opravdu spolupracovali a své nápady mezi sebou konzultovali.  

Na postup výpočtu nové ceny opět přišla velká část žáků velmi rychle, přičemž jako první 

se to po pouhých několika minutách podařilo skupině kolem vždy velmi aktivní Vendy. Ta 

postup komentovala následovně: „Ta částka, co byla dřív, děleno stem, krát ty zbývající 

procenta.“ Rychle si počínala také skupina kolem Vanessy, avšak správný postup byl 

především nápadem Vanessy, kterou jsem tedy vyzvala, aby k objevení a pochopení 

postupu zkusila pomoct i oběma spolužačkám, se kterými byla ve skupině.  

V případě chlapců se výrazně projevil Ondra, který ze začátku počítal pomocí trojčlenky. 

Ondra měl však výhodu samostatného studia na přijímací zkoušky, tedy byl s možností 

počítat procenta právě tímto postupem seznámen již před začátkem výuky procent. 

Vyzvala jsem ho tedy, aby zkusil s úlohami pomoci ostatním spolužákům ze své skupiny a 

aby se pokusili společně přijít na ještě jiné možné způsoby řešení. Ondra je obecně 

v hodinách velice aktivní, což se projevilo i zde – spolužákům výrazně radil a měl ve 

skupině hlavní slovo. Bylo však patrné, že některým žákům jeho vysvětlení pomáhá. 

Dvě dívčí skupiny si velmi rychle počínaly i v případě výpočtu původní ceny. Práci 

skupiny Vendy a spol. znázorňuje obrázek 3.48. Jak je patrné, děvčata k práci 

nepotřebovala žádné konzistentní zápisy, byť jsem třídu k přehlednému zapisování výpočtů 

vybízela. Zajímavý je také fakt, že vše počítaly samy, přestože měli všichni žáci 

k dispozici kalkulačky. Z tohoto důvodu jim práce trvala o něco déle. Jak je možné vidět 

na obrázku vpravo uprostřed, dívky objevené postupy braly za obecně platné a využívaly je 

i pro snazší příklady typu slevy 50 %. V tomto případě se však dle mého názoru nejedná 

o bezmyšlenkovité využívání naučeného postupu, nýbrž o potřebu ověření výpočtu, jelikož 

děvčata byla schopná snazší příklady zvládat i logickou dedukcí ústní formou. 
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Obrázek 3.48: Výpočty dívčí skupiny Vendy a spol. 

Současně je z uvedených postupů možné vypozorovat poměrně častou chybu, která se 

vyskytuje u více žáků obou tříd, a to řetězení výpočtů (např. 70 : 100 = 0,7 · 58 = …). 

U samostatného objevování považuji za nezbytné vyzdvihnout také práci trojice Zoe, 

Martina a Ola, která na postupy nové i původní ceny přišla také, a to pouze s malými 

radami z mé strany. Právě Ola s Martinou jsou v hodinách velmi pasivní a s pochopením 

látky mají často problémy. Zdálo se však, že tato forma spolupráce se snaživou Zoe je pro 

ně vhodná a samostatné objevování je přínosné. Do objevování se samy zapojovaly a 

všechnu práci nenechávaly jen na Zoe. 

Po cca 25 minutách se všem skupinám podařilo samostatně nalézt správné postupy pro 

výpočet nové ceny i původní ceny, přičemž všechny skupiny počítaly přes jedno procento 

(nepočítám-li Ondrovo řešení trojčlenkou, které však již znal).  

Objevení postupu na výpočet výše slevy bylo opět i pro tuto třídu podle očekávání 

náročnější. Žáci se snažili aplikovat podobné postupy jako v předchozích případech. Zoe 

například pro výpočet výše slevy z obrázku 3.49 navrhovala postup vydělení původní ceny 

stem a následné vynásobení 17,90.  
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Obrázek 3.49: Úloha na výpočet výše slevy 

Problémem děvčat byla opět absence potřebných poznámek. Překvapivé bylo, že pouze 

jednu skupinu napadlo pracovat s rozdílem mezi původní a novou cenou, tedy s výší slevy 

v Kč. Opět se jednalo o Vanessu, která byla strůjkyní úspěšně objeveného postupu 

výpočtu. 

Závěrem úlohy bylo opět shrnutí všech postupů na tabuli, což byla práce žáků, kteří měli 

své postupy i komentovat. Na rozdíl od 7. A bylo v 7. C více žáků ochotných jít bez 

vyvolávání k tabuli – především Ondra, Vašek, Igor, Vendy a Vanessa  

Úlohu na výpočet nové ceny arašídů řešil u tabule Ondra. Jak je zřejmé z obrázku 3.50, 

Ondra již díky izolovaným modelům dospěl ke generickému modelu v podobě obecného 

postupu pro výpočet procentové části, tedy v tomto případě výše slevy.  

 

Obrázek 3.50: Výpočet nové ceny 

V tomto případě bylo užitečné i následné řešení Vanessy, která také počítala druhou z úloh 

na výpočet nové ceny. Vanessa však stanovila, že s ohledem na slevu 25 % bude nová cena 

75 % ceny původní. Na rozdíl od Ondry tedy došla ihned k výši nové ceny bez nutného 

odečítání slevy. Právě porovnání obou postupů je podle mého názoru zásadní, aby žáci 

mohli sami vidět, že lze aplikovat více postupů. 
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Z tohoto hlediska je důležité, že úlohy na výpočet původní ceny následně řešili Igor 

výpočtem přes jedno procento a Ondra pomocí trojčlenky, viz obrázek 3.51. I v této třídě 

několik v matematice slabších žáků využívalo pouze výpočet pomocí trojčlenky jakožto 

univerzálního postupu pro výpočet základu, počtu procent i procentové části. 

 

Obrázek 3.51: Výpočet původní ceny pomocí trojčlenky 

Výpočet výše slevy u tabule nechtěl prezentovat nikdo, přestože několik žáků správně 

určilo rozdíl mezi cenami, tedy výši slevy v Kč. Postup tak bylo nutné formulovat na tabuli 

v rámci společné diskuze celé třídy. Bohužel se však zapojoval opět pouze omezený počet 

žáků. Ondra v závěru úlohy správně upozornil na možnost využití trojčlenky. 

3.5.6 Slovní úlohy – ukotvení znalostí a upevnění generického modelu 

Další fáze výuky byla zaměřena na slovní úlohy s procenty a měla sloužit především 

k procvičení, upevnění znalostí a generického modelu. Jak bylo patrné z předchozích 

hodin, mnoho žáků již objevilo generický model výpočtu přes jedno procento. Někteří žáci 

však k tomuto poznání ještě nedošli. 

Použité slovní úlohy, které jsou v rámci celého pracovního listu přílohou této práce, byly 

voleny tak, aby se zde objevily jak základní slovní úlohy na procenta, tak úlohy vyžadující 

vhled do problematiky a logické uvažování.  

Pracovní list dostal k dispozici každý žák, přičemž byla povolena práce ve dvojicích a opět 

i s kalkulačkou.  

3.5.6.1 třída 7. A 

V 7. A se žáci pustili do řešení slovních úloh poměrně aktivně. První úloha nečinila žákům 

žádné obtíže a zvládli ji vyřešit správně všechny dvojice. Přibližně 3/4 žáků řešili úlohu, 

podobně jako většinu dalších, výpočtem přes 1 %. Řešení pomocí trojčlenky zvolili 
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v matematice slabší žáci. Bylo patrné, že trojčlenku považují za univerzální nástroj 

k výpočtu. Bohužel neprojevovali žádný zájem zkusit případně řešení postupem přes 1 %. 

Druhá úloha byla již o něco obtížnější: „Po zdražení o 40 % stály šaty 570 Kč. Kolik stály 

šaty původně?“ Jak jsem předpokládala, základním problémem bylo stanovení 570 Kč jako 

140 %. Někteří žáci se zprvu úlohu ani nepokusili řešit, někteří stanovili 570 Kč jako 

60 %. Honza, Helča, Radka s Kájou a Ivča úlohu vyřešili správně zcela samostatně bez 

nápověd. Většina ostatních žáků dospěla k tomuto základnímu zjištění pomocí malých 

nápověd, především zaměřených na to, kolik procent je původní cena. Jakmile k původní 

ceně přiřadili 100 %, úloha již nečinila problém. 

Třetí úlohu uvedenou na obrázku 3.52 vyřešil samostatně velký počet žáků. Obrázek 3.52 

znázorňuje řešení Radky.  

 

Obrázek 3.52: Radčino řešení slovní úlohy 3 

Jak je patrné, pro usnadnění výpočtu Radka nepočítala přes 1 %, nýbrž stanovila 1 dívku 

jako 5 %. Z výpočtu je zřejmé, že naučený postup nepoužívá bez rozmyslu, nýbrž logicky 

uvažuje a je schopna výpočet uzpůsobit tak, aby se jí počítalo lépe. Podobně jako ona 

počítala většina úspěšných řešitelů této úlohy, což svědčí o tom, že tito žáci nemají pouze 

formální znalost látky. 

Nejčastější chybou bylo nedůsledné přečtení zadání, jelikož žáci často skončili u řešení, že 

je ve třídě 9 chlapců, neuvedli však celkový počet. Jedná se však o chybu z nepozornosti, 

která nemá výpovědní hodnotu o pochopení procent.  

Čtvrtá úloha se zaměřovala na vícenásobné postupné zdražení a zlevnění, což bylo pro 

žáky z části nové. Jak jsem předpokládala, velmi často bylo prvotní chybou okamžité 

konstatování, že pokud se produkt zdraží o 20 % a následně zlevní o 20 %, cena se ve 

výsledku nezmění. Žáky jsem tedy vybídla, aby úlohu opravdu zkusili vyřešit. První fáze 

výpočtu, tedy zdražení o 20 %, nedělala problémy. Následně bylo nezbytné mnoha žákům 
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pomoci návodnou otázkou zaměřenou na to, kolik procent nyní představuje nová cena, 

pokud chci tentokráte zlevňovat. Někteří žáci s komentářem „aha“ nebo „jo takhle“ záhy 

úlohu správně dopočítali. U slabších žáků pomohlo, když jsme úlohu rozdělili na dva 

oddělené problémy. Řešení Káji s Radkou u tabule znázorňuje obrázek 3.53. Děvčata svůj 

postup srozumitelně komentovala a vysvětlila jednotlivé kroky. Bylo patrné, že úloze 

rozumí a již mají upevněn generický model. 

 

Obrázek 3.53: Řešení úlohy 4 Kájou a Radkou 

Díky řešení předcházejících úloh bylo řešení té následující pro některé žáky snadné. 

Především děvčata (kromě Pauly a Báry) si počínala úspěšně, ale dařilo se i některým 

chlapců. Nejčastější chybou bylo sečtení slev, tedy při slevě o 15 % a následně o 10 %, 

někteří žáci chtěli počítat se slevou 25 %. Zajímavé bylo, že se většina žáků nepouštěla bez 

rozmyslu do řešení, nýbrž si u mě chtěli své nápady nejprve ověřit. Při upozornění na 

předchozí úlohy si také mnozí uvědomili podobnost úloh a následně úlohu vypočítali 

správně. Pokud žáci správně stanovili postup, se samotným výpočtem již neměli zpravidla 

obtíže, ať již počítali přes 1 %, nebo trojčlenkou.  

Šestá slovní úloha z oblasti hokeje byla pro mnohé žáky obtížná, a to především z důvodu 

nepochopení zadání. Žáci měli problém s jeho interpretací. Bylo proto nezbytné zadání 

podrobněji s žáky rozebrat a ujasnit, co je tedy cílem úlohy. V rámci zadání b) bylo pro 

žáky matoucích zadaných 75 %, což byla pro zodpovězení otázky nepotřebná informace. 

Někteří žáci na otázku správně odpověděli, avšak nevyužití zadaného údaje je nutilo 

k uvažování nad tím, co ještě počítat. Zjevně nemají zkušenosti s úlohami s nadbytečnými 

údaji. Příště by bylo vhodné zařadit ještě jednu otázku na celkový počet střel vystřelených 

na švédského brankáře. 
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Obtíže jsem předpokládala i v případě sedmé, závěrečné slovní úlohy. Ta byla zvolena 

především proto, aby si žáci uvědomili, že větší sleva nutně neznamená levnější produkt. 

Byla jsem však příjemně překvapena, jelikož většina žáků konstatovala, že nelze určit, 

které boty jsou levnější, jelikož neznáme původní ceny. 

Z řešení žáků bylo zjevné, že přes polovinu z nich úlohám opravdu rozumí, a úlohy tak 

dopomohly ke krystalizaci, propojování znalostí a upevnění generického modelu. Někteří 

žáci byli schopni výpočty uzpůsobovat tak, aby se jim počítalo co nejlépe, a své počínání 

dokázali srozumitelně komentovat. Stejně tak však bylo bohužel zjevné, že část žáků pouze 

využívá naučenou trojčlenku a nemá do úloh potřebný vhled. Jednalo se především o žáky, 

kteří v matematice dosahují velmi slabých výsledků a v předchozích hodinách projevovali 

velice malou, někdy zcela žádnou a snahu. Proto jsem navzdory původnímu plánu 

přistoupila ještě k využití pracovních sešitů autorů S. Kočí a L. Kočí (2017), v nichž měli 

žáci další možnost procvičení získaných znalostí.  

3.5.6.2 Třída 7. C 

V 7. C mělo řešení slovních úloh podobný průběh. Až na několik obvyklých výjimek žáci 

počítali poměrně aktivně. Opět měli k dispozici kalkulačky, jelikož šlo o procvičení práce 

s procenty, ne o procvičení matematických operací.  

Jako v předchozích hodinách i nyní si lépe již od začátku vedly z většiny dívky, pouze 

s výjimkou Nathana, který vyniká ve znalostech v každé hodině. Nathan správně a bez 

pomoci vyřešil všechny úlohy, s ohledem na jazykovou bariéru potřeboval pomoci pouze 

s porozuměním zadání. Nejaktivnější a také nejúspěšnější byly Vanessa a Vendy. Dívky 

současně poměrně často komunikovaly i se mnou, kdy chtěly výsledky vždy zkontrolovat, 

případně konzultovat své nápady a postupy. Současně byly v případě úspěchu ochotné 

pomoci svým spolužačkám a postupy jim vysvětlit.  

První úloha podobně jako v 7. A nedělala žákům příliš velké potíže. Podle očekávání ji 

však nebyli schopni vyřešit chlapci, kteří v předchozích hodinách odmítali pracovat. 

Podobně na tom byli žáci i v případě třetí slovní úlohy. 

I v této třídě byla obtížnější druhá slovní úloha, a to kvůli problémům ve stanovení 

původní ceny jako 100 %. Několik žáků, například Nathan, Ondra, Ben či Zoe, přišli na 

postup sami, u ostatních žáků bylo potřeba poradit, respektive položit opět otázku, co je 

původní cena a kolik je to procent.  
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U čtvrté úlohy podle očekávání i v 7. C někteří žáci prohlásili, že se cena po zdražení a 

zlevnění o 20 % nijak nezmění. Jiní si úlohu zkusili vyřešit a dospěli ke správnému 

výsledku bez nutnosti nápověd. Úlohu u tabule řešil Ondra (obrázek 3.54). 

 

Obrázek 3.54: Ondrovo řešení slovní úlohy 4 

Svůj postup pro ostatní u tabule také komentoval, ač bylo nezbytné ho k tomu opakovaně 

vybízet. Sám měl tendenci jen odříkávat to, co psal. Vypočítaných 70 Kč Ondra označil za 

„zdraženost“. 

Úspěšnost žáků u páté úlohy byla podobně jako v 7. A také o něco větší než úlohy čtvrté, 

byť se našli i žáci, kteří po sobě jdoucí slevy chtěli opět sčítat.  

 

Obrázek 3.55: Řešení slovní úlohy 5 Vendy 

U tabule úlohu počítala Vendy (obrázek 3.55): „Já jsem to počítala trošku jinak. Taky jsme 

to vydělila stem a pak jsem to vynásobila tím, co zbylo.“ Vendy při vysvětlení 

poukazovala na příslušný výpočet na tabuli. Bylo zjevné, že si uvědomuje procentuální 
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význam nové ceny, a výpočet si tak cíleně usnadnila. I v ostatních úlohách Vendy volila 

výpočet na základě zadání tak, aby si práci co nejvíce zjednodušila. 

Šestá úloha byla pro žáky opět o něco obtížnější. I v této třídě měli někteří žáci obtíže 

s porozuměním zadání. Správně úlohu u tabule vyřešila Vanessa, která svůj postup 

srozumitelně komentovala: „Když vydělíte těch dvacet osm, to bylo těch vstřelenejch střel, 

děleno osmdesáti, pak vám vyjde, kolik je jedno procento. A to je nula celých třicet pět. 

Tak to je, kolik střel bylo celkem. A když chcete zjistit, kolik mělo to Finsko těch gólů, 

kolik jim dali, tak uděláte třicet pět mínus dvacet osm. A jelikož vyhráli o dva body, tak je 

to takhle (ukazuje na skóre 7:5).“  

Na základě zkušenosti z hodiny v 7. A jsem následně úlohu doplnila tak, aby žáci zjistili, 

kolik střel vystřelili Finové na branku švédského brankáře. Tento úkol nebyl pro žáky příliš 

snadný a vyskytlo se hodně chybných výsledků. I Vanessa chybně uvedla 30, ač se záhy 

ještě před mou reakcí sama opravila, že to nedává smysl. Mnoha žákům bylo potřeba 

poradit, aby porovnali, kolik střel švédský brankář nechytil a jaké procento ano. Hodina se 

však chýlila ke konci, a tak žáci dostali za úkol zamyslet se nad úlohou doma. Domácí 

přípravě se bohužel mnoho žáků nevěnuje, a tak nebylo překvapením, že úlohu dopočítalo 

jen málo z nich. Jednalo se však o správné výsledky. 

Řešení závěrečné úlohy mělo také podobný vývoj jako v 7. A. Někteří žáci ihned správně 

uvedli, že na otázku, jaké boty budou levnější, nelze odpovědět. Bylo zjevné, že si 

uvědomují nutnost zadané původní ceny. 

I v případě 7. C jsem na základě práce některých slabších žáků navzdory plánu usoudila, že 

by bylo vhodné procvičování a upevňování generického modelu během další vyučovací 

hodiny, k čemuž jsem zvolila opět pracovní sešit. Žáci, kteří v hodinách opakovaně 

nepracovali, bohužel měli s prakticky všemi úlohami zjevné problémy, a to i přes mou 

snahu jim s úlohami pomoci.  

3.6 Post-test 

Post-test proběhl v obou třídách bezprostředně po poslední hodině zaměřené na 

procvičování prostřednictvím úloh z pracovního sešitu. Žáci v obou třídách měli na test 

30 minut, přičemž na zadání testu nebyly během jeho vypracování položeny žádné otázky. 

K výpočtům měli žáci povoleny kalkulačky. 
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V post-testu se vyskytly všechny typy úloh, které žáci v hodinách řešili, tedy jak grafické 

interpretace procent, tak i slovní úlohy. 

V 7. A se post-testu zúčastnilo 14 žáků, v 7. C žáků 18. V 7. A je ovšem nezbytné vzít také 

v potaz účast Hynka, který má s ohledem na IVP test s přibližně polovinou úloh, přičemž 

jsou vždy jednoduššího typu. Post-test je přílohou číslo 6, Hynkův post-test pak přílohou 

číslo 7. 

V následujících podkapitolách budu analyzovat jednotlivé úlohy, přičemž se zaměřím 

především na porovnání úspěšnosti v obou třídách a nejčastější chyby. 

3.6.1 Úloha 1 – grafické znázornění procent v kruhu a čtvercových sítích 

První úloha byla zaměřena na grafické znázornění daného počtu procent v kruhu (a) a 

čtvercových sítí 10 x 10 (b) a 5 x 5 (c).  

 

Obrázek 3.56: Zadání úlohy 1 post-testu 

Podle očekávání měli žáci největší problémy s úlohou c, avšak i v prvních dvou se 

vyskytly chyby. Ne všichni žáci se úlohy pokusili řešit – v 7. A 2 žáci neřešili úlohu c, 

v 7. C vždy jeden žák neřešil úlohy b, c. 

Hlavní rozdíl v řešení žáků obou tříd byl především ten, že všechna řešení podúloh b, c 

v 7. A byla „klasická“ v podobě vybarvených řádků či sloupců. V 7. C byla však 

u některých žáků patrná snaha o nápaditost a originalitu, ač ne vždy úspěšná. Zatímco 

v 7. A se o zajímavější řešení nepokusil nikdo, v 7. C takto učinilo celkem šest žáků, z toho 

čtyři úspěšně. Porovnání některých správných řešení je znázorněno na obrázku 3.55, 

přičemž první řádek jsou řešení žáků 7. A, zatímco druhý řádek žáků 7. C. 
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Obrázek 3.57: Správná řešení úlohy 1 post-testu 

Typy chyb v obou třídách byly podobného charakteru. V některých případech žáci 

chybovali pravděpodobně i z nepozornosti, nebo v případě 7. C právě z důvodu snahy 

o originalitu řešení. Z některých chyb je však patrné, že žáci mají v grafickém znázornění 

procent nedostatky. 

 

Obrázek 3.58: Chybná řešení úlohy 1 post-testu 

Celou úlohu 1, tedy všechny tři její části, bylo v 7. A schopno správně vyřešit 57 % žáků, 

zatímco v 7. C dokonce 71 % žáků.  

 

Graf 3.6: Úspěšnost řešení úlohy 1 post-testu 
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Dílčí úspěšnost jednotlivých úloh byla relativně vysoká, přičemž žáci 7. A si vedli lépe 

v úloze c, zatímco v prvních dvou byla úspěšnější 7. C.  

3.6.2 Úloha 2 – grafické znázornění procent obrazci ve čtvercové síti 

I druhá úloha se týkala grafického znázornění procent v čtvercové síti 10 x 10 a 5 x 5. 

tentokrát však žáci měli určit, kolik procent sítě je vybarveno. Úlohy byly cíleně 

gradovány od nejlehčí po nejtěžší. 

 

Obrázek 3.59: Zadání úlohy 2 v post-testu 

V první části si žáci obou tříd vedli poměrně dobře a chybovost byla malá. V dalších dvou 

však byla chybovost větší, přičemž rozdíly mezi úspěšností v obou třídách byly poměrně 

markantní.  

Jeden žák v 7. A řešil úlohu a) chybně jako 41 %, což mohlo být způsobeno pouze chybou 

v počítání čtverečků, v 7. C jedna žákyně uvedla výsledek 56 %. Úlohu b) žáci v 7. A 

chybně řešili jako 4,1 %, 50 %, 36 % nebo 32 %. V 7. C nikdo z žáků nechyboval, pouze 

jedna žákyně tuto úlohu vynechala. 

Z kreslení některých žáků do obrázků bylo také zjevné, že měli různé strategie. Některé 

z nich znázorňuje obrázek 3.60. 

 

Obrázek 3.60: Strategie žáků v úloze 2b post-testu 
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Šlo například o doplňování na čtverce či obdélníky, případně počítání čtverečků a 

spojování polovin v celé čtverečky. Úloha c) byla pro žáky podle očekávání 

nejproblematičtější, pravděpodobně z důvodu čtvercové sítě 5 x 5, kde jeden čtvereček 

nepředstavoval 1 %. V každé třídě jedna žákyně tuto úlohu vynechala. 

Chybná řešení žáků 7. A byla především 7 % a dále 1,5 % nebo 1,75 %. V 7. C žáci 

chybovali řešeními 7 % a dále 1,75 %, 6,5 %, 11 %, 12,25 %, 25 % a 40,8 %. V obou 

třídách bylo nejčastějším chybným řešením 7 %, což bylo možné předpokládat, jelikož je 

vybarveno 7 čtverečků. Žáci si tedy neuvědomili rozdíl mezi čtvercovými sítěmi v této a 

předchozích úlohách. Je také zjevné, že žáci po zapsání řešení již neprovádějí jeho zpětnou 

kontrolu. 

Celou úlohu 2 v 7. A úspěšně vyřešilo 29 % žáků a v 7. C 36 % žáků. Jednotlivou 

procentuální úspěšnost v dílčích úlohách znázorňuje graf 3.7. 

 

Graf 3.7: Úspěšnost řešení úlohy 2 post-testu 

3.6.3 Úloha 3 – progress bar 

Úloha byla zaměřena na výpočet doby zbývající do stažení souboru, přičemž v rámci 

zadání byl využit kruhový progress bar. 

 

Obrázek 3.61: Zadání úlohy 3 post-testu 
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Úloha byla záměrně volena jako relativně jednoduchá, poněvadž bylo možné využít 

znalosti například z používání hodin k určení času. Při využití logiky a rozpoznání této 

možnosti tedy nebylo nutné uchýlit se k počítání procent. Úlohu tak bylo možné řešit zcela 

zpaměti. 

V řešení byli úspěšnější žáci 7. A, kde správné řešení nalezlo 71 % žáků, zatímco v 7. C 

„pouze“ 67 % žáků. Nikdo z žáků úlohu nevynechal. 

Mezi nejčastější řešitelské strategie patřil výpočet přes 1 %, trojčlenkou a úvahou často bez 

výpočtu. V 7. A se žáci klonili nejčastěji k výpočtu přes 1 % a úvaze (oboje úspěšně 29 % 

žáků), zatímco v 7. C volili nejčastěji úvahu (úspěšně 28 % žáků) a trojčlenku (úspěšně 

22 % žáků). Současně se vyskytly i strategie s využitím zlomků. Dvě zajímavá řešení 

znázorňuje obrázek 3.62. Nikolas (první řešení) však navzdory správnému využití zlomků 

chybně označil zbývajících 15 minut za 15 %. 

 

Obrázek 3.62: Zajímavé řešitelské strategie úlohy 3 post-testu 

Žáci v 7. A chybovali především v určení 1 %, kdy převrátili dělení a jako 1 % určili 

1,6 min (75 : 45). Někteří také chybně stanovili zbývající počet procent jako 15 %. 

Chybná řešení v 7. C byla rozmanitější. Kromě výše zmíněného se vyskytlo například 

stanovení 45 minut jako 100 %. Další strategie pak byly poměrně obtížně 

identifikovatelné. Tři chybná řešení jsou uvedena na obrázku 3.63. 

 

Obrázek 3.63: Chybná řešení úlohy 3 post-testu 
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Je patrné, že někteří žáci tuto část látky nepochopili a neorientují se v tom, co které číslo 

znamená. Byla by tedy vhodná reedukace. 

3.6.4 Úloha 4 – slovní úloha na výpočet procentové části 

Následující úlohy byly formulovány jako klasické slovní úlohy na procenta. Čtvrtá úloha 

byla zaměřena na výpočet ceny knihy po slevě. 

 

Obrázek 3.64: Zadání úlohy 4 post-testu 

V 7. A slovní úlohu správně vyřešilo 79 % žáků, zatímco v 7. C 83 % žáků. Řešitelské 

strategie v obou třídách byly podobné – výpočet přes 1 % a trojčlenka. V obou třídách byl 

výpočet přes 1 % výrazně častějším. V 7. A tento způsob zvolilo 82 % úspěšných řešitelů 

úlohy a v 7. C 73 % úspěšných řešitelů. 

Chybná řešení v 7. A se týkala správného výpočtu slevy, kterou však žákyně mylně 

označila za novou cenu, a správného určení potřebných informací (např. 270 Kč jako 

100 %) do zápisu v rámci trojčlenky, avšak nedokončení příkladu z patrné neznalosti 

postupu. V 7. C byly důvody chyb numerická chyba a u dvou žáků zjevné nepochopení 

látky. To však bylo možné očekávat, jelikož se jedná o žákyni s velmi vysokou absencí a 

negativním přístupem ke škole. Ten má i další z chybujících. 

3.6.5 Úloha 5 – slovní úloha na výpočet základu 

Druhá slovní úlohy post-testu byla zaměřena na výpočet základu, a to mimo prostředí slev 

v obchodech. 

 

Obrázek 3.65: Zadání úlohy 5 post-testu 

Tentokrát byli úspěšnějšími řešiteli žáci 7. A s úspěšností 79 %, zatímco v 7. C úlohu 

správně vyřešilo 67 % žáků. Jak bylo možné předpokládat, i v tomto případě byly 

řešitelskými strategiemi výpočet přes 1 % a trojčlenka, přičemž i nyní převládal výpočet 

přes 1 %. Ten v 7. A využilo 64 % úspěšných řešitelů a v 7. C 67 % úspěšných řešitelů. 

Kromě těchto strategií však dva žáci 7. A využili analogii mezi procenty a zlomky. Jejich 

zajímavá řešení znázorňuje obrázek 3.66. 
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Obrázek 3.66: Zajímavá řešení úlohy 5 post-testu 

Jeden žák v 7. C a dva žáci v 7. A úlohu vynechali. Chybná řešení byla podobného typu 

jako v předchozí úloze. Někteří žáci špatně určili 1 %, případně určili, že chlapců je ve 

třídě pouze 15 %. Emil ze 7. A opět správně stanovil potřebné informace, ale nedokázal 

správně použít trojčlenku.  

 

Obrázek 3.67: Chybná řešení úlohy 5 post-testu 

3.6.6 Úloha 6 – slovní úloha na výpočet počtu procent 

Závěrečná úloha post-testu byla zaměřena na výpočet procentové části, a to s využitím slev 

v obchodě.  

 

Obrázek 3.68: Zadání úlohy 6 post-testu 

Úloha byla podle výsledků pro žáky zjevně obtížnější než předchozí dvě, přičemž mírně 

lepších výsledků dosáhla 7. A. Zde činila úspěšnost 54 % a v 7. C 50 %. Jeden žák 7. C se 

úlohu nepokusil řešit a v testu Hynka (7. A) úloha s ohledem na jeho indispozice nebyla. 

Právě větší obtížnost úloha měla evidentně vliv i na způsob řešení. Ke všem správným 

řešením žáci došli prostřednictvím výpočtu přes 1 % nebo trojčlenkou, avšak ve výrazně 

jiných poměrech než v předchozích úlohách. V 7. A, kde i nyní převládl výpočet přes 1 %, 

tímto způsobem počítalo již pouze 57 % úspěšných řešitelů. V 7. C větší část žáků využila 

naopak trojčlenky, a to celkem 56 % úspěšných řešitelů. 
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Jasně nejčastější chybou, která se vyskytla, bylo především v 7. A to, že žáci vypočítali, 

kolik procent představuje nová cena, což místo odečtení od 100 % stanovili jako výslednou 

procentuální slevu. Některá tato chybná řešení jsou uvedena na obrázku 3.69. 

 

Obrázek 3.69: Chybná řešení úlohy 6 post-testu 

Další chybná řešení napovídají, že někteří žáci patrně úlohy tohoto typu nepochopili a stále 

je nemají ukotveny v poznatkové struktuře.  

3.6.7 Celkové zhodnocení post-testu 

Jak je patrné z grafu 4.7, ani jedna z tříd nedosáhla v testu jako celku výrazně lepších 

výsledků.  

 

Graf 3.8: Celková úspěšnost post-testu 
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7. A byla úspěšnější než 7. C v pěti dílčích úlohách, ve zbývajících pěti tomu bylo naopak. 

Celý test se podařilo vyřešit správně v 7. A 14 % žáků (2 žáci) a v 7. C 17 % žáků (3 žáci). 

Jako nejobtížnější se ukázala úloha 2c, tedy úloha na určení procentuální části v čtvercové 

síti 5 x 5. S ohledem na charakter úlohy však považuji za vhodné ponechat úlohu v testu i 

v případě jeho dalšího využití. Z grafických řešení je patrné, že někteří žáci 7. C jsou 

„hravější“ a snažili se přijít i na originální řešení. Pro posouzení výsledků je vhodné využít 

krabicových grafů (viz graf 4.8).  

Jak je patrné a bylo již zmíněno výše, v obou třídách se vyskytli žáci, kteří dokázali 

úspěšně vypracovat celý test. V případě 7. A nejlepší čtvrtina žáků dosáhla úspěšnosti 

87,5 % a více, v 7. C 90 % a více. Úspěšnost druhé čtvrtiny žáků byla v 7. A mezi 70 a 

87,5 %, v 7. C mezi 80 a 90 %. Je tedy patrné, že v obou třídách měla polovina žáků 

úspěšnost minimálně 70 %. Úspěšnost třetí čtvrtiny žáků se v 7. A pohybovala v rozmezí 

62,5–70 % a v 7. C v rozmezí 62–80 %. Nejslabší čtvrtina žáků v 7. A dosahovala 

úspěšnosti 29–62,5 %, v 7. C pak 20–62 %. 

 

Graf 3.9: Krabicové grafy výsledků post-testu 

3.7 Zhodnocení výuky a navržení změn výukového plánu 

Nyní se zaměřím především na kvalitativní zhodnocení výuky a návrhu případné změny 

výukového plánu. 

3.7.1 Zhodnocení výuky 

Téma procent, se kterými se žáci setkávajíc téměř denně, bylo pro mnohé poměrně 

zajímavé a tím i motivující. Právě fakt, že se s procenty žáci opravdu setkávají, a to 

například i v pro ně zajímavých počítačových hrách, mohl přispět k aktivitě mnoha z nich. 
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Časté setkávání žáků s procenty značí například široké množství různých příkladů, které 

byli žáci schopni poskytnout hned v úvodní úloze. 

Všechny hodiny bohužel negativně ovlivnilo chování některých žáků. V obou třídách jsou 

žáci, kteří mají ve znalostech velké nedostatky a jejich zájem o předmět je nulový. 

Podobně se zde nachází žáci s kázeňskými problémy, kteří soustavně vyrušují. Hodiny tak 

narušoval místy značný hluk, nevhodné komentáře některých žáků či vtipy. Pracovní 

morálka některých žáků je velmi špatná, bylo tedy velice obtížné tyto žáky motivovat 

k práci a podařilo se to pouze v některých případech či úlohách.  

Grafická reprezentace procent byla pro žáky obou tříd relativně zajímavá a s ohledem na 

barevnost některých využitých úloh pro některé sama o sobě motivující. Velký vliv na 

poměrně dobrou pracovní morálku mohlo mít také to, že šlo o úvodní úlohy, kde se jednalo 

o něco pro žáky z části nového, a tedy zajímavého. Současně si zde mohli „hrát“ při 

vybarvování daných procentuálních části. Právě v 7. C mohlo mít toto velký vliv na 

aktivitu především u chlapců. 

Již zde se bohužel projevil fakt, že pokud někteří žáci nedostanou ihned nápad, jak úlohu 

řešit, její řešení vzdají. Podobně práci některých žáků negativně ovlivnily nedostatky 

v matematických znalostech a počítání se zlomky.  

Jako důležitá a zajímavá se ukázala také motivace k předcházející úloze zaměřené na 

progress bars. S ohledem na fakt, že jde o statuty vyskytující se často v počítačových hrách 

nebo při stahování souborů, úloha mnohé žáky poměrně zaujala, alespoň z počátku. Při 

řešení úloh bylo zjevné, že někteří žáci nejsou zvyklí na samostatné objevování, a pokud 

mají volnější prostor, zneužijí ho k debatování mimo zadané téma a k vyrušování. Patrnější 

zde byl také velký rozdíl mezi chováním, snahou a pracovním nasazením dívčí a chlapecké 

části obou tříd.  

Právě při této první úloze na samostatné objevování ve skupině bylo zjevné, že žáci ke své 

práci učitele nezbytně potřebují a vyžadují. Velmi často chtěli své nápady konzultovat, 

případně chtěli poradit. Obzvlášť u některých žáků bylo zcela zjevné, že jsou zvyklí na to, 

že je jim vždy předložen postup a oni ho následně pouze aplikují. Objevily se však i dotazy 

se zadanou prací zcela nesouvisející, které práci skupiny narušovaly.  

Úloha byla velmi náročná především pro v matematice slabší žáky. Kromě odlišného 

způsobu práce a nutnosti uvažovat v jiných souvislostech, než jsou zvyklí, šlo také 
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o přístup rychlejších spolužáků. I při dotazech z mé strany měli dotazovaní žáci velmi 

málo prostoru něco vymyslet, jelikož řešení často vždy řekl jiný žák z dané skupiny. Na 

tomto se bohužel však projevil i velmi pasivní přístup zmíněných žáků. 

Právě při práci s progress bars měli žáci poprvé k dispozici kalkulačky, což byl pro mnohé 

rušivý element. Například pro Hynka ze 7. A byla kalkulačka velkým rozptýlením, jelikož 

si s ní neustále hrál a zkoumal, co vše dokáže. K podobným činnostem mimo samotné 

počítání kalkulačku využívalo i několik dalších žáků. Na druhou stranu, mnoha žákům 

kalkulačka pomohla k rychlejší práci a objevení správných postupů. Je tedy obtížné určit, 

zda by byla práce bez kalkulačky pro žáky lepší nebo ne. S ohledem na časté numerické 

chyby a zdlouhavé počítání mnoha z nich soudím, že byla zvolena lepší varianta.  

Problém s kalkulačkami přetrvával i v následující úloze, která byla pro výuku zcela 

stěžejní, tedy počítání se slevami. Již na počátku úlohy se také projevila snaha některých 

podvádět, jelikož některé zabělené údaje na obrázcích slev byly proti světlu vidět, což 

mnozí žáci zjistili a snažili se toto zneužít. S ohledem na fakt, že bylo nezbytné objevit 

postup, ne pouze výsledek, však toto nebylo nakonec zásadním problémem. 

Pracovní morálka byla podobná jako v úloze s progress bars. Poměrně dost žáků však 

úloha zaujala, dle mého názoru opět i proto, že se jednalo o téma, se kterým se mohou 

setkat. Opakovaně vynikali žáci, kteří v matematice dosahují velmi dobrých výsledků. 

Právě spolupráce ve skupinách však pomohla i několika slabším žákům. Užitečnost práce 

ve skupině byla zjevná především v dívčích skupinách, chlapci až na několik výjimek tolik 

nespolupracovali, respektive své nápady tolik nekonzultovali mezi sebou.  

Zajímavý byl fakt, že jako celek byla aktivnější a lépe spolupracovala 7. C, a to i navzdory 

tomu, že jejich zkušenosti s podnětnou výukou jsou zcela mizivé. Vliv mohl mít fakt, že se 

jednalo o něco nového a pro ně potenciálně zajímavého. 

Problematická byla časová náročnost práce se slevami. Pro některé žáky byla úloha příliš 

dlouhá. Často tak sklouzávali k řešení témat zcela mimo školu.  

Navzdory místy obtížnému průběhu a nekázni některých žáků se domnívám, že úloha 

znalosti žáků ovlivnila spíše pozitivně. Jako poměrně dobrý ukazatel vidím například fakt, 

že při procvičování a následném post-testu se poměrně vysoké procento žáků uchylovalo 

k řešení úloh výpočtem přes 1 %, případně i adekvátní úpravou postupu tak, aby byla úloha 

snáze řešitelná. Trojčlenku využívala v obou třídách menšina žáků. Velmi často tomu však 



121 

 

bývá naopak, jelikož trojčlenka může být snadno univerzálním nástrojem pro výpočet 

s procenty, ať již jde o výpočet základu, procentové části nebo počtu procent. I přes mou 

snahu se však v obou třídách vyskytli žáci, kteří přesně takto trojčlenku uchopili, a stala se 

pro ně tímto univerzálním postupem. Jednalo se o žáky, kteří v matematice mají často 

problémy. Pro případnou reedukaci by bylo nutné nejdříve pracovat s jejich motivací 

k předmětu a matematické práci. Za zásadní považuji, že žáci měli na výběr a sami si 

mohli vyzkoušet, jakým způsobem je pro ně řešení úloh s procenty nejlepší.  

Úloha zaměřená na práci se slevami také žákům poskytla velké množství izolovaných 

modelů, na jejichž základě se mnoha žákům podařilo přejít k modelu generickému. 

Bohužel se v obou třídách vyskytli žáci, kteří ke generickému modelu nedospěli, ač je na 

vině mimo jiné i jejich nekázeň a neochota v hodinách pracovat. 

I podle výsledků post-testu je zjevné, že většina žáků zvládla téma procent na celkem 

dobré úrovni. Někteří dali dokonce najevo, že je výuka bavila.  

Celá výuka pro mě byla cennou zkušeností, přičemž jsem si uvědomila mnohá pozitiva i 

negativa podnětné výuky. Pozitivní bylo především možné zapojení žáků do konstrukce 

nové znalosti. Žáci sami přišli na některé postupy, což mi mimo jiné umožnilo sledovat 

jejich směr uvažování. Pozitivem je také práce s více různými materiály a pomůckami, 

jako je například interaktivní tabule, kterou zpravidla k výuce nevyužívám. Velmi důležitá 

byla tato možnost práce pro několik slabších žáků, jelikož měli možnost vyzkoušet si větší 

spolupráci se spolužáky a obecně jiné formy práce (například práci s interaktivní tabulí, 

barevné pracovní listy apod.).   

Výuka měla však i negativní stránky, a to především z hlediska nekázně některých žáků a 

jejich pasivnímu přístupu.  

3.7.2 Možné změny výukového plánu 

Výukový plán byl místy špatně nastaven z časového hlediska. Na některé úlohy jsem 

počítala s větším množstvím času, u některých tomu bylo naopak. Bylo by tak vhodné mít 

připraveno více úloh pro případ, že daná práce skončí dříve, případně mít naopak zahrnuty 

úlohy, které bude možné v případě potřeby vyřadit. Právě časový pres byl výrazně 

ovlivněn koncem roku, tedy by bylo vhodné tento způsob výuky zařadit o něco dříve do 

klidnějšího období, kdy je hodiny možné lépe plánovat. 
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Žáci měli problém se často vyjádřit, případně komentovat svá řešení. Je tedy zásadní je 

k tomuto vést ještě o něco důsledněji a neslevit, pokud se vyjadřovat příliš nechtějí. 

Samozřejmě je nutné zohlednit osobnost dotyčného, v případě přílišného tlaku na některé 

žáky by to mohlo být naopak kontraproduktivní. 

Podceněná byla příprava procvičování, k čemuž byl však nakonec využit pracovní sešit. 

Kromě většího počtu procvičovacích úloh by bylo vhodné připravit také více úloh navíc 

pro rychlejší žáky.  

Za úvahu by stálo také využití kalkulaček. S ohledem na chování některých žáků by bylo 

možné kalkulačky povolit až po objevení snazších postupů, konkrétně tedy výpočtu nové 

ceny při znalosti ceny původní a výše slevy. 

Současně je důležité před hodinou, kdy bude využita interaktivní tabule, zkontrolovat její 

funkčnost. Právě technické problémy narušily jednu z hodin v 7. C, ač žáci velmi ochotně 

k vyřešení problémů přispěli. 

Bylo by také vhodné více promyslet fungování skupinové práce. V první řadě by bylo 

potřeba žáky v některých případech rozdělit jiným způsobem a nenechávat volbu na nich. 

Rozdělení by však muselo být pečlivě promyšlené, aby žáci naopak neodmítali pracovat, 

pokud by se dostali do skupiny s těmi, s nimiž pracovat nechtějí. Současně by bylo vhodné 

ve skupině rozdělit alespoň na některé úlohy role, případně u tabule opravdu nechat látku 

vysvětlovat všechny žáky dané skupiny.  
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala podnětnou výukou založenou na konstruktivismu, a to 

v rámci tematického celku procenta. Procenta nás obklopují denně, ať již jdeme do 

obchodu, půjčujeme si peníze, nebo čteme noviny se statistickými články a průzkumy. 

I proto jsem toho názoru, že jsou procenta jedním z nejdůležitějších matematických 

tematických celků, kterým se žáci na základní škole věnují. S ohledem na velmi častý 

výskyt v praktickém životě jsou také procenta ideální možností, jak nechat pracovat 

samotné žáky a dovést je k tomu, aby potřebné principy a postupy objevili sami.  

Učebnice matematiky však k podnětnému způsobu výuky zpravidla přímo nevybízejí, což 

potvrzují také některé učebnice, které jsem v rámci své práce analyzovala. Typické 

učebnice matematiky často obsahují instruktivní návody, rámečky se slogany „Zapamatuj 

si“ nebo „Všimni si“ a obecně žákům nedávají příliš mnoho prostoru k seberealizaci a 

vlastnímu objevování. Žáci řeší typizované úlohy a jsou vedeni ke konkrétním postupům 

řešení, místo aby si na řešení přišli sami. Od tohoto zažitého stereotypu se odklánějí 

učebnice postavené právě na principu podnětné výuky. Učebnice vystavěné na základě 

Hejného metody žákům předkládají motivační úlohy, úlohy v různých souvislostech a 

všelijakých prostředích. Žáci musejí přemýšlet, objevovat nezbytné postupy sami a stejně 

tak sami vyvozovat finální závěry. V učebnicích je minimum poučných rámečků 

a nezbytná terminologie je představována spíše jako domluva než něco k zapamatování. 

Úlohy jsou zaměřeny na širší spektrum různých reprezentací jednoho problému. Právě typy 

úloh v těchto učebnicích mě inspirovaly k vytvoření vlastních úloh na procenta, které 

respektují principy podnětné výuky a mohly by pomoci žákům k hlubšímu osvojení 

potřebných znalostí.  

Hlavním cílem této práce tedy bylo navrhnout a následně realizovat experimentální výuku 

procent tak, aby bylo vytvořeno podnětné prostředí, nedocházelo ke vzniku formálních 

poznatků a žáci si na základě vlastních zkušeností z hodin získané znalosti upevnili 

v poznatkové struktuře.  Současně by v ideálním případě mohly být některé z použitých 

úloh inspirací dalším učitelům matematiky.  

Experimentální výuka byla realizována ve dvou třídách 7. ročníku s odlišnou zkušeností 

s výukou matematiky v 6. ročníku. Na prvním stupni byly obě třídy vyučovány spíše 

instruktivně, především se zaměřením na větší množství propočítaných úloh. Příprava a 

především realizace výuky tak byla kromě výsledků pre-testu ovlivněna právě zkušenostmi 
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žáků a mou předchozí osobní zkušeností s nimi. Na výuce se také nepochybně projevil 

fakt, že učím teprve rok, a tedy nemohu čerpat z dlouhodobějších zkušeností a 

z pedagogického hlediska dělám občas chyby. Z výsledků pre-testu bylo patrné, že mezi 

třídami v oblasti zlomků a desetinných čísel nejsou zásadní rozdíly. Nebylo tedy tak nutné 

zařadit do výuky úlohy na reedukaci těchto témat. Vzhledem k úzké souvislosti však byly 

zlomky zvoleny jako jedna z prvních aktivit.  

Začátek výuky byl postaven na motivaci žáků ve vztahu k již zmíněnému výskytu procent 

v praktickém životě. Někteří žáci se do vymýšlení různých možností, kde se s procenty 

setkat, vrhli opravdu se zápalem a zájmem, což pro mě bylo na začátek velmi pozitivním 

zjištěním. Aktivita a zájem přetrvaly u některých žáků po celou dobu výuky, 

pravděpodobně i s ohledem na formu volených úloh. Například je zaujala práce s progress 

bars, které dobře znají z oblíbených počítačových her. Výuka byla založena z velké části 

na skupinové práci a diskuzi, kdy žáci řešili úlohy z praxe, přičemž stěžejní roli hrálo 

využití slev z obchodů, prostřednictvím nichž měli žáci objevit postupy pro výpočet 

procentové části, základu a počtu procent. Lze konstatovat, že se toto některým žákům 

opravdu podařilo a osobní zkušenost s objevováním se dle mého názoru promítla do tvorby 

generických modelů, k nimž dospěla většina žáků, a především do ukotvení znalostí 

v poznatkové struktuře, tedy bez zatížení formalismem. I při opakování na začátku 

školního roku 2018/2019 bylo patrné, že většina žáků nemá s procenty výraznější 

problémy.  

Zklamáním pro mě bylo především chování některých žáků, kteří volnější prostor využili 

k narušování hodin nevhodnými komentáři a poznámkami, případně odmítali zcela 

pracovat.  

Pokud bych měla obě třídy porovnat, po většinu doby byla aktivnější a zvídavější 7. C, 

tedy třída s menší zkušeností s podnětnou výukou, která byla mírně úspěšnější i v post-

testu. Neodvážím se však odhadovat, co přesně bylo příčinou.  

V případě opakování výuky by bylo potřeba důsledněji výuku rozplánovat z časového 

hlediska – na některé úlohy bylo potřeba více času, na některé naopak méně. Také by bylo 

vhodné zajistit větší množství úloh pro rychlejší žáky, stejně jako připravit širší škálu úloh 

k procvičení získaných znalostí. Vzhledem k tomu, že je stěžejním faktorem výuky 

skupinová práce, je zásadní dobře promyslet složení skupin. Nezbytné je také vést žáky 
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pravidelně a důsledně k vyjadřování vlastních názorů a komentování vlastních výpočtů, 

jelikož to byl v některých případech nezanedbatelný problém.  

Obecně však soudím, že procenta jsou pro podnětnou výuku vhodným tématem a 

v budoucnu se při výuce tohoto tematického celku budu k obdobným úlohám nepochybně 

vracet. 
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Přílohy 

Příloha 1 – pre-test 

Oddělení A     Oddělení B 
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Příloha 2 – pracovní list 1 
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Příloha 3 – pracovní list 2 

1) Kolik % z celé sítě zaujímají jednotlivé barevné obrazce? 

 

 

 

2) Dvěma různými způsoby zakresli barevně následující části: 

25 %     20 %    40 % 

 

 

 

 

 

3) Vybarvi procentovou část kruhu: 

 

75 %      80 %  30 %  

 

 

4) Dopočítej, kolik % je červená část výsečového grafu.  

 

 

5) Kolik % sítě je žlutě vybarveno? 
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55% 

45% 

dívek chlapců 

Příloha 4 – pracovní list 3 

1) Na kalhoty, které stály původně 360 Kč, byla dána sleva 37 %. Kolik stály kalhoty po 

slevě? 

 

2) Po zdražení o 40 % stály šaty 570 Kč. Kolik stály šaty původně?  

 

3) Na diagramu je znázorněno procentuální 

zastoupení dívek a chlapců ve třídě 9. A. Kolik 

je ve třídě dětí, pokud je dívek 11? 

 

 

4) Kniha stála v obchodě 350 Kč, ale následně byla zdražena o 20 %. S touto cenou se však 

neprodávala, a tak byla o 20 % zlevněna. Kolik pak kniha stála? A kolik procent původní 

ceny to bylo? 

 

5) Horské kolo stálo 12 500 Kč. V akci bylo zlevněno o 15 % a následně o dalších 10 %. 

Kolik nyní kolo stojí? 

 

6)  a) Finský hokejový brankář chytil na mistrovství světa v hokeji v zápase se Švédskem 

80 % všech střel, což bylo 28 střel. Kolik střel švédští hokejisté vystřelili na jeho branku? 

b) Švédský brankář v zápase pochytal 75 % všech střel na jeho branku, přesto však 

Švédsko o dva góly vyhrálo. Jaké bylo výsledné skóre? 

 

7) Boty v obchodě v ulici Široká byly zlevněny o 30 %, zatímco boty v obchodě v ulici 

Dlouhá byly zlevněny dokonce o 40 %. Které boty byly levnější? 
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Příloha 5 – úlohy z pracovního sešitu (Kočí, Kočí, 2017) 
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Příloha 6 – post-test 

1) Vyznač v daném obrazci určený počet procent: 

a) 25 %    b) 63 %   c) 80 % 

 

  

 

 

 

2) Kolik % čtvercové sítě zaujímá vybarvená část? 

a)      b)     c)  

 

3) Obrázek znázorňuje, v jaké fázi je stahování souboru, které zatím trvalo 45 minut. Jak 

dlouho ještě bude trvat, než bude stažený celý soubor, pakliže je rychlost stahování stále 

stejná? 

 

 

 

 

 

4) Kniha byla z původní ceny 270 Kč zlevněna o 20 %. Kolik stála kniha po slevě? 

 

 

5) Ve třídě 9. B je 18 dívek, což je 75 % všech žáků. Kolik je ve třídě celkem žáků? 

 

 

6) Šaty stály před slevou 850 Kč a po slevě 646 Kč. Jak velká byla sleva? 
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Příloha 7 – Hynkův post-test (7. A) 

1) Vyznač v daném obrazci určený počet procent: 

a) 25 %      b) 60 %    

 

  

 

 

 

 

2) Kolik % čtvercové sítě zaujímá vybarvená část? 

a)               b)       

 

3) Obrázek znázorňuje, v jaké fázi je stahování souboru, které zatím trvalo 45 minut. Jak 

dlouho ještě bude trvat, než bude stažený celý soubor, pakliže je rychlost stahování stále 

stejná? 

 

 

 

 

 

 

4) Kniha byla z původní ceny 270 Kč zlevněna o 20 %. Kolik stála kniha po slevě? 

 

5) Ve třídě 9. B je 18 dívek, což je 75 % všech žáků. Kolik je ve třídě celkem žáků? 


