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Abstrakt  

Název práce: Porozumění vzorcům pro obsah a objem geometrických útvarů 

v dějinách matematiky a u žáků  

Autor práce: Bc. Adela Tavačová 

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 

 

Cílem této práce je na základě dostupných výzkumů popsat charakter a příčiny 

problémových míst u žáků v oblasti míry v geometrii a přistoupit k této problematice z hlediska 

ontogeneze a fylogeneze. Nejdřív budou charakterizovány některé teorie budování daných 

pojmů v mysli žáka a pozornost bude také věnována přístupům vybraných historických 

civilizací a národů k úlohám na míru geometrických útvarů, počínajíc starověkými civilizacemi 

(Egypt, Řecko), přes středověké národy, až k novověkým a moderním přístupům. Dále se práce 

věnuje komplexní analýze učebnic matematiky pro 1. a 2. stupeň základní školy z pohledu 

kritérií stanovených na základě didaktické literatury a studia historického vývoje zkoumaných 

oblastí. Těžištěm analýzy vybraných řad učebnic bude hledat odpověď na otázku, jak učebnice 

přistupují ke geometrickým vzorcům. Výsledky analýzy budou sloužit jako východisko pro 

diskusi, ve které bude snaha dospět k obecným závěrům, které by mohly být obohacující pro 

žáky, učitele i budoucí učitele matematiky. 

 

 

Klíčová slova: vzorec, obsah, objem, algebraický jazyk, hypotetická učební trajektorie 

 

  



 

 

Abstract 

Title: Understanding area and volume formulae of geometric figures in the 

history of mathematics and by pupils 

Author: Bc. Adela Tavačová 

Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. 

 

The aim of the thesis is to describe the nature and possible causes of problematic areas 

in pupils’ understanding of area and volume of geometric shapes and solids and treat this issue 

from the point of view of its ontogeny and phylogeny. Modern theories of gradual formation of 

the concepts of area and volume in pupils’ minds will be characterized, together with the 

historical development of these concepts (from ancient Egypt and Greece up to present). 

Complex analysis of the current Mathematics course books for primary and lower-secondary 

level is offered in the second part of the thesis. The analysis is based on the criteria following 

from the study of academic literature and on the historic research in this area. The aim of the 

analysis is to describe the way in which the course books treat geometric formulae and to what 

extent they respect their gradual development. In the final discussion, general aspects leading 

from the analysis will be summarized and offered as possible inspiration for pupils, teachers 

and future teachers of Mathematics. 

 

Key Words: formula, area, volume, algebraic language, hypothetical learning trajectory 

  



6 

 

Obsah 
1 Úvod ......................................................................................................................... 7 

2 Geometrické vzorce v didaktice matematiky ......................................................... 10 

2.1 Kritická místa ve výuce míry v geometrii ...................................................... 11 

2.2 Didaktické přístupy Milana Hejného .............................................................. 15 

2.2.1 Mechanismus poznávacího procesu .......................................................... 16 

2.2.2 Vztah matematické věty a vzorce .............................................................. 18 

2.2.3 Algebraické výrazy a řeč písmen .............................................................. 20 

2.3 Hypotetická učební trajektorie ........................................................................ 21 

2.3.1 Nenumerické a numerické uvažování ....................................................... 23 

2.3.2 Hypotetická učební trajektorie pro obsah a objem .................................... 24 

3 Historie pojetí obsahu a objemu geometrických útvarů ........................................ 28 

3.1 Egyptská matematika ...................................................................................... 28 

3.2 Řecké pojetí geometrie ................................................................................... 32 

3.2.1 Řecká tradice a Euklidovy Základy ........................................................... 33 

3.2.2 Geometrická algebra ................................................................................. 38 

3.3 Historický vývoj algebry a jejího jazyka ........................................................ 39 

3.3.1 Etymologie symbolů v oblasti míry .......................................................... 45 

4 Analýza učebnic ..................................................................................................... 49 

4.1 Řada učebnic ALTER pro první stupeň ZŠ ...................................................... 51 

4.2 Řada učebnic PRODOS pro první stupeň ZŠ .................................................... 59 

4.3 Řada učebnic FRAUS pro druhý stupeň ZŠ a víceletá gymnázia ..................... 64 

4.4 Řada učebnic PROMETHEUS pro nižší gymnázia ............................................. 73 

5 Srovnání učebnic a diskuse .................................................................................... 81 

6 Shrnutí a závěr ....................................................................................................... 89 

Seznam citované literatury ............................................................................................ 92 

Seznam analyzovaných učebnic.................................................................................... 95 



7 

 

 

1 Úvod 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vymezuje v rámci oblasti 

Matematika a její aplikace čtyři tematické okruhy – Čísla a početní operace (na prvním stupni 

ZŠ), na který navazuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná. Jazykem 

matematických disciplín se práce s čísly řadí do aritmetiky (z řeckého arithmós – číslo) a práce 

s proměnnou do algebry (z arabského al-jabr – spojování nalomených částí). Algebra navazuje 

na aritmetiku, jelikož jazyk algebry (to znamená jazyk spojený s proměnnou) umožňuje 

zobecnění vztahů a závislostí v početních úlohách v oboru přirozených, celých a racionálních 

čísel. Následuje tematický obor Závislosti, vztahy a práce s daty, ve kterém žáci „rozpoznávají 

určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa“ (RVP ZV 31). 

Tato oblast buduje základní poznatky matematické analýzy, tedy práci s funkcemi. Dalším 

tematickým okruhem je Geometrie v rovině a prostoru, jejímž těžištěm je práce 

s  geometrickými útvary – zjišťování vlastností geometrických útvarů, jejich společné a odlišné 

rysy s jinými útvary, polohové vlastnosti, konstrukční úlohy a v neposlední řadě práce s mírou, 

to znamená výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, resp. povrchu a objemu těles. 

Doplněním všech těchto tematických okruhů jsou aplikační úlohy – problémové situace a úlohy 

běžného života, které ještě před samotným výpočtem vyžadují práci s textem a matematizaci 

reálného kontextu.  

 Jednotlivé tematické okruhy by se daly představit jako čtyři světy, ve kterých se žáci učí 

orientovat a dozvídají se (v případě konstruktivistického přístupu objevují) zákonitosti 

a pravidla, která v jednotlivých světech platí. V rámci některých vyučovacích hodin vstupují 

do každého světa zvlášť, např. během procvičování základních aritmetických operací, úpravy 

algebraických výrazů nebo při popisování základních vlastností geometrických útvarů. 

Mnohem častěji je však potřeba, aby žák tyto světy propojil a v rámci řešení úlohy z jedné 

oblasti aplikoval poznatky z oblasti druhé. Kromě matematiky samotné (tj. logiky výpočtu 

a  jednotlivých kroků v žákově úvaze) vede učitel žáky i k zaznamenání postupu řešení – 

k zápisu řešení či k načrtnutí obrázku. Právě zápisem nějaké zákonitosti je často ilustrováno 

propojení světů aritmetiky, algebry, geometrie a analýzy.   

Zápis a práce s geometrickým vzorcem – tedy např. vzorcem pro obvod a obsah 

dvourozměrného útvaru, resp. povrch a objem trojrozměrného tělesa – spojuje v sobě všechny 

výše zmiňované tematické okruhy. Základem je znalost geometrického útvaru – jeho 
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základních vlastností, tedy např. prvků, které útvar jednoznačně určují, v případě míry pak 

prvky, od kterých závisí jejich obsah/povrch nebo objem. Předchozí věta se odvolává hned 

na další oblast – prvky, od kterých závisí míra útvaru, tvoří funkční pojetí geometrického 

vzorce. Každý vzorec je vlastně vyjádřením funkční závislosti mezi zkoumanou veličinou 

(v našem případě mírou objektu) a příslušných prvků určujících tuto míru (tedy např. délky 

stran v případě obsahu obdélníku). Algebraický pohled na vzorec je zřejmý – žáci si ve většině 

případů pod pojmem vzorec představí „zápis s nějakými písmeny“. Právě „příliš brzký nástup 

vzorců, tedy předčasná algebraizace, je jeden z nejčastějších problémů vyučování míry 

v geometrii“ (Vondrová, Rendl et al. 2015, s. 262). Uvážíme-li pojetí vzorce z pohledu 

aritmetiky – velký důraz v úlohách na míru je kladen na zjišťování konkrétního číselného údaje. 

„Dosazením do vzorce se mají žáci dopočítat číselné hodnoty, čímž může být zjišťování míry 

redukováno na manipulaci s čísly, kterou někteří žáci vykonávají bez porozumění“ (Vondrová, 

Rendl et al. 2015, s. 262).  

Všechny zmiňované oblasti matematiky známé ze školní praxe (tedy aritmetika, algebra, 

geometrie a analýza) mají svoji historii a svůj postupný vývoj. Starověké civilizace (egyptská, 

babylonská, indická, řecká), středověké národy (Čína, země Blízkého východu, evropské 

kultury) postupně vymezovaly matematiku jako samostatnou disciplínu a přistupovaly svým 

specifickým způsobem k řešení jednotlivých úloh a problémů. Jednotlivé národy přicházely 

v mnoha případech ke stejným pravdivým závěrům –  jejich přístup k úloze a postup řešení se 

sice někdy lišily, ovšem nejpatrnější rozdíly byly právě v jazyce – ve způsobu zápisu –  kterým 

jednotliví matematici svá řešení prezentovali a formulovali. Zápis čísel, jednotlivých operací 

a celkově jazyk matematiky nebyl dlouhá staletí jednotný a jednota existovala buď v rámci 

jednoho národa, případně pouze v nějaké užší skupině matematiků. Velký vliv na převahu toho 

či onoho jazyka měly i dominantní státy, což se projevilo například ve středověku, kdy byla 

velká část významných děl z dějin matematiky přeložena do latiny. Je zajímavé, že  tyto 

překlady si v mnoha případech udržely své dědictví, tedy prvky původního jazyka, jako  

například užití řecké abecedy v geometrii, případně do dnešní doby užívané zkratky pro průměr 

a poloměr kružnice odvozené z termínů diametros a radius. K postupnému sjednocení jazyka 

matematiky začalo docházet až v 17. století. V dnešní školní praxi se žákům předkládá již 

unifikovaný systém symbolů a způsobů zápisu, které jsou výsledkem dlouhotrvajících 

sjednocujících tendencí. 

Symbolický jazyk, se kterým se žáci dostávají do styku v rámci geometrických vzorců, 

je plný konvencemi stanovených znaků, z nichž všechny skrývají svůj samostatný dějinný 

příběh – jeho použití a volba má své opodstatnění a zamlčením tohoto příběhu hrozí to, že 
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žákům předložíme pouhé formy bez obsahu. Kromě symbolů pro matematické operace (sčítání, 

odčítání, násobení, dělení – se kterými jsou žáci ve velké míře sžiti z prvního stupně) je v rámci 

vzorců pro obsah a objem potřeba vzít v úvahu běžně používanou zkratku S pro označení 

obsahu, resp. povrchu; V pro objem; malá písmena latinské abecedy pro označení délek stran 

(např. a, b, c atp.); r pro označení poloměru kružnice, případně d pro její průměr. Zajímavou 

pozici má řecké písmeno π, které ve vzorcích nevystupuje jako proměnná, ale jako matematická 

konstanta vyjadřující poměr obvodu kruhu k jeho průměru.  

 

Hlavní cíle této práce jsou: 

 Na základě dostupných výzkumů popsat charakter a příčiny problémových míst u žáků 

v oblasti míry v geometrii. 

 Popsat některé teoretické přístupy v didaktice matematiky k ontogenezi pojmů obsah 

a objem. 

 Prozkoumat historické přístupy k úlohám na míru geometrických útvarů, počínaje 

starověkými civilizacemi (Egypt, Řecko), přes středověké národy, až po novověké 

a moderní přístupy. 

 Na základě didaktické literatury a studia historického vývoje si stanovit kritéria 

pro analýzu současných učebnic matematiky pro 1. a 2. stupeň základní školy. 

 Vybrané řady učebnic analyzovat z hlediska stanovených kritérií a hledat tak odpověď 

na otázku, jak učebnice přistupují ke geometrickým vzorcům a nakolik věnují pozornost 

jejich postupnému vzniku.  
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2 Geometrické vzorce v didaktice matematiky  

Jak napovídá samotný název, hlavním předmětem této práce jsou geometrické vzorce. 

Předtím, než nahlédneme problematiku vzorců z hlediska matematiky a didaktiky matematiky, 

rozeberme si termín vzorec z hlediska hovorového jazyka. Termín vzorec v sobě ukrývá slovo 

vzor, které se v hovorové řeči používá hned v několika významech: 

 typický příklad (prototyp, paradigma) – určující tvar pro jistou skupinu předmětů, např. 

vzory podstatných a přídavných jmen v mluvnici českého jazyka, které slouží jako 

ukázka pro ohýbání; 

 předloha – „to, co je určeno (zpravidla jako pomůcka) k (mechanickému) napodobení; 

např. vzor k vyšívání“ (Havránek a kol. 2011);  

 ideál – „kdo (co) má nebo může být napodobován, kým (čím) se má (může) někdo řídit; 

např. být vzorem svou obětavostí“ (Havránek a kol. 2011); 

 ornament – „ozdobný obrazec na tkaninách, na skle atp.; např. koberec s pestrým 

vzorem“ (Havránek a kol. 2011).  

Přeneseme-li tyto významy do oblasti matematiky, nabízí se následující interpretace vzoru: 

 prototyp řešení jisté třídy úloh; 

 předepsaná posloupnost kroků (návod) vedoucí k řešení jistého typu příkladů; 

 způsob řešení, kterému nelze nic vytknout a který se snažíme napodobovat; 

 něco, co má v rámci řešení úlohy spíš estetickou funkci než sdělující. 

 

Všechny tyto významy bychom nějakým způsobem mohli aplikovat na termín vzorce 

a na to, jak vzorce vnímají žáci (případně i učitelé) v hodinách matematiky. Toto tvrzení ovšem 

nese značně negativní nádech – vzorec jako něco, co má jistý zapamatovatelný, líbivý tvar a žák 

se ho snaží často používat, protože mu slouží jako univerzální návod k řešení jistého typu úloh.  

Cílem hodin matematiky by však nemělo být naučit žáky bezduchému následování návodů, 

jakkoliv přitažlivé se jim to může zdát.  

Vzorce můžeme vnímat i ve hlubších významech – jako nejvyšší abstrahovanou formu 

jistého poznatku, jako zkrácený (symbolický) zápis něčeho, co má žák pevně uchopeno 

a vybudováno ve svém myšlení. Jednoduchá forma evokuje také jednoduchý obsah, což ale 

v případě vzorců není pravda. Vzorce jsou až ve finální fázi poznávacího procesu žáka, jelikož 

představují hluboký poznatek přeložený do symbolického jazyka. Vzhledem k postupnému 

vzniku algebraického jazyka je zápis vzorců (tak jak jej známe dnes) v pozdní fázi historického 
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vývoje – ten začínal u slovních formulací, pokračoval přes různé způsoby zkracování a 

vyvrcholil zavedením symbolů a značek. Tento dvojí pohled na vzorce je východiskem pro 

pojetí problematiky geometrických vzorců v této práci: prvním rozměrem je náhled na 

problematiku vzorců pro obsah a objem z pohledu myšlení žáka – jakými stádii myšlení si žák 

musí projít, aby vzorec pro něho nebyl prázdnou formou, ale aby měl pevný základ v jeho 

poznatkové struktuře. Druhým rozměrem  je pohled na vzorce z historického hlediska – jak 

civilizace a národy přistupovaly k výpočtům obsahu a objemu v průběhu staletí a jakou podobu 

měl jazyk, který pro svá řešení používaly.  

V následující podkapitole budou nejprve rozebrány problematické oblasti v oblasti míry 

geometrických útvarů a jejich možné příčiny. Budou představeny didaktické teorie, které jsou 

výchozí pro pojetí vzorců z hlediska jejich uchopování žákem, a bude také vysvětleno, proč 

bychom v rámci metodiky vyučování měli vzít v potaz i historický vývoj matematického 

myšlení.  

2.1 Kritická místa ve výuce míry v geometrii 

Výzkum kritických míst ve vyučování matematice na základních školách autorů 

Vondrová, Rendl a dalších (2015) probíhal v letech 2012-2014 v rámci výzkumu Grantové 

agentury České republiky (GAČR). Cílem autorů bylo shromáždit a analyzovat postupy žáků 

v úlohách z těch oblastí matematiky, kde se žáci často dopouštějí chyb – tedy oblastí, „které 

nezvládnou na takové úrovni, aby se jejich matematická gramotnost produktivně rozvíjela a aby 

mohla být tvořivě užívána v každodenním životě“ (Vondrová, Rendl et al. 2015, s. 12). 

Výzkumem kritických míst se autoři zabývali již v dřívější publikaci (Rendl, Vondrová a kol. 

2013), ve které se dané problematice věnovali z pohledu učitelů – ti měli určit, jaké oblasti 

pociťují v rámci své výuky jako náročné (ať už pro žáky nebo pro ně samotné).  

Míra v geometrii (obsah, objem) byla vymezena jako jedna z oblastí, která dělá žákům 

problém a kterou jako obtížnou pociťují i učitelé. Jako kritické místo zvolili učitelé účastnící se 

výzkumu také algebraické modelování a úpravu algebraických výrazů. Zajímavé je to, že 

vybraní učitelé „tematizovali úlohy na obsahy útvarů a objemy těles v souvislosti 

s algebraickými výrazy a vůbec s uchopováním problémů kolem nás pomocí algebry“ 

(Vondrová, Rendl et al. 2015, s. 15). Mezi hlavní problémy v této oblasti patří: 

 snaha žáků za každou cenu použít vzorec, například i v úlohách, které by se daly řešit 

úvahou 

 žáci si vzorce nepamatují, a proto si je pletou (nebo si vymýšlí vlastní verze) 
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 žáci aplikují myšlenku vzorce i v případech, kde se to nehodí – např. vynásobí délky 

stran mnohoúhelníku, aby vypočítali jeho obsah (zobecní myšlenku obsahu obdélníku 

jako násobku jeho dvou stran na další geometrické útvary) 

 kalkulativní oprava vzorce v případě nesmyslného výsledku – např. změnit operaci 

sčítání na násobení, aby byl výsledek smysluplnější 

Analýzu možných příčin toho, proč je tato oblast geometrie náročná a proč se žáci 

dopouštějí chyb, najdeme kromě studií Vondrové, Rendla a kol. (2013, 2015) také v odborné 

publikaci doc. RNDr. Dariny Jirotkové, Ph.D. (2010), která je zaměřena na výzkum výuky 

geometrie (z pohledu žáků, učitelů i budoucích učitelů) a nabízí podněty k jejímu zlepšení.   

„Geometrie jako taková je nazírána odděleně od dalších matematických disciplín, jako 

je aritmetika, kombinatorika, pravděpodobnost a později i algebra“ (Jirotková 2010, s. 28). 

Algebraický pohled na geometrii tak může působit až paradoxně, jelikož i několik řad učebnic 

matematiky pro základní školy odděluje učivo geometrie do samostatné publikace1 – mezi 

geometrií a aritmetikou (algebrou) je tak udělána jistá pomyslná bariéra, která může přispět 

k žákovskému přesvědčení žáka, že se jedná o naprosto odlišné oblasti matematiky. Právě 

v úlohách na míru, kde se tyto tři světy (geometrie, aritmetika a algebra) propojují,  není tak 

lehké vybudovat mosty mezi jednotlivými světy, jak to některé řady učebnic nebo někteří 

učitelé předpokládají. Z výzkumu doc. Dariny Jirotkové z roku 2010 plyne, že „mnoho učitelů 

vnímá geometrii jednak jako rýsování, jednak jako soubor vzorců na výpočet obsahů nebo 

obvodů rovinných obrazců, případně objemu nebo povrchu těles“ (Jirotková 2010, s. 28). To 

však znamená, že učitelé nahlíží do světa geometrie přednostně očima algebry a neuvědomují 

si, že  tento most mezi algebrou a geometrií lidstvo budovalo celá staletí, od počátku 

matematiky ve starověkých kulturách (kolem 2000 př. n. l.) až po vznik moderního pojetí 

matematiky v 17. století. První věc, kterou je tedy potřeba si uvědomit, je to, že propojení 

algebraického jazyka a geometrie není intuitivní a žák si tento most musí v myšlení vybudovat, 

aby pak mohl bezpečně mezi jednotlivými světy přecházet. 

Další důležité spojení, které je ve výuce míry útvarů opomíjeno, jak některými učiteli, 

tak i většinou tradičně koncipovaných učebnic, je vztah konceptu obsahu/objemu a vzorce 

pro jejich výpočet. Právě uchopení samotného konceptu by mělo být ve výuce stěžejní, jelikož 

                                                 
1 Například učebnice nakladatelství FRAUS pro 2. stupeň ZŠ mají pro každý ročník dvě učebnice – zaměřené na 

aritmetiku a geometrii (Binterová, Fuchs, Tlustý 2007, 2008, 2009), resp. algebru a geometrii (Binterová, Fuchs, 

Tlustý 2010). 
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úspěšné porozumění je ve většině případů dostačující i bez znalosti formálního vzorce. 

V učebnicích jsou však často příslušné pojmy zaváděny v přímé vazbě na vzorec – určitý 

geometrický proces (pokrývání plochy, vyplňování prostoru) je omezen na proces čistě 

aritmetický, resp. aritmeticko-algebraický (dopočítání se k nějaké číselné hodnotě na základě 

návodu, dosazení do vzorce). Kromě toho, bez přirozeného vývoje proměnné se písmena ve 

vzorci stávají prázdnými formami.  

V ideálním případě vyplyne vzorec z pochopení daného konceptu. Uchopení obsahu 

a objemu jako určitého geometrického procesu založeného na práci ve dvourozměrném 

(trojrozměrném) prostoru je stěžejní a schopnost žáků dojít k samotnému vzorci a formulovat 

ho případně i symbolickou řečí není natolik zásadní. Jistá konvence je do určité míry na místě, 

jelikož kdyby žádná konvence nebyla a každý žák vymyslel svou symboliku, mohlo by to mít 

za následek neporozumění mezi žáky ve třídě – například v situaci, kdy se jeden žák snaží 

prezentovat a obhájit svoje řešení před třídou.  

V obecnějším smyslu slova rozumíme pod konvencí kromě samotného zápisu 

(jednotlivých symbolů a značek, např. pro označení obsahu, objemu, poloměru atp.) i samotnou 

matematickou terminologii. Interference přirozeného jazyka hraje také určitou roli 

v porozumění některých geometrických konceptů. Jde o situace, kdy se v hovorovém jazyce 

používá geometrický termín, a jehož význam se od geometrického významu liší. V hovorovém 

jazyce například narazíme na slovo obsah ve významu obsah knihy, obsah lahve atd. Naopak 

řekneme-li například „obsah pozemku“, což je z geometrického hlediska správné a smysluplné, 

v hovorovém jazyce bychom tuto formulaci hledali asi jen stěží, jelikož v souvislosti s pozemky 

je přirozenější mluvit o ploše, výměře nebo rozloze. Hodnocení přesnosti matematického 

vyjadřování u žáků závisí především na jejich věku a vyspělosti – postupnou zkušeností by žák 

měl kultivovat svoji schopnost vyjadřovat se a používat přesnou terminologii. „Často jsme však 

svědky toho, že je příliš zdůrazňována znalost geometrické terminologie na úkor porozumění – 

např. žák použije slovo kruh místo kružnice a i když danou úlohu řešit umí, dostane špatné 

hodnocení za neznalost termínu2“ (Jirotková 2010, s. 8). Výzvou pro učitele je patřičně reagovat 

na situace tohoto typu. Jazyk, který žáci používají na popis své manipulace s geometrickými 

objekty, se  vyvíjí postupně. D. Jirotková na základě mnohých svých experimentů a pozorování 

výuky na 1. stupni základní školy rozložila slovní doprovod manipulativní činnosti dítěte 

do sedmi etap – od vstupní (nulté), kdy žák pracuje bez slovního doprovodu, přes metaforický 

jazyk, nástup a postupnou precizaci matematického jazyka (terminologie) až po znakový 

                                                 
2 Euklides má pouze jeden termín pro kruh i kružnici – kyklos. 
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systém a axiomatický popis příslušené matematické struktury (podrobný opis jednotlivých etap 

viz Jirotková 2010, s. 108-113). 

Hluboké myšlenky byly v historii matematiky dlouhá staletí formulovány slovně 

a znakový jazyk, tak jak jej známe dnes, se vyvíjel postupně. „Jednoduše řečeno, myšlení bylo 

vždy v předstihu s precizací jazyka“ (Jirotková 2010, s. 47). Zaměříme-li se tedy na vztah 

terminologie a symbolického jazyka, dostáváme se k dalšímu problému plynoucímu z historie 

matematického myšlení a odrážejícímu se následně v žákovských obtížích s porozuměním 

vzorce pro obsah a objem. V češtině termíny obvod, obsah, objem začínají na to samé písmeno 

a často se žákům proto pletou. Samotné vzorce jsou o to víc neprůhledné, jelikož konvence 

stanovuje jisté  zkratky pro tyto koncepty, které jsou sice historicky odůvodněné, v dnešní době 

– a specificky mezi českými žáky – působí víceméně náhodně, jelikož jsou odvozeny z latiny 

nebo řečtiny, nikoliv z českých ekvivalentů nebo z něčeho, co by žákům napovídalo, o který 

koncept se jedná. Mohou je tak pouze přijmout a uchopit pamětí. K stejné komplikaci dochází 

v případě poloměru, resp. průměru, které se v učebnicích a celkově v odborné literatuře značí 

písmeny r, resp. d, což neplyne z české terminologie a pro žáky působí opět náhodně. Je tedy 

pochopitelné, že se jim symboly mohou plést. Prvky geometrického útvaru (délka, šířka, výška, 

podstava, plášť, stěna, výška atp.) jsou tak omezeny na samotný symbol, což se může projevit 

obzvlášť na 2. stupni u složitějších vazeb, např. u Pythagorovy věty nebo u obecného vyjádření 

obsahu nepravidelného geometrického útvaru.  

Jako problémová oblast geometrie míry by se okrajově daly zařadit i převody jednotek, 

jejichž nepochopení plyne ze slabého uchopení desítkové soustavy. Metrický systém, který je 

postaven právě na desítkové soustavě, vznikl až v 18. století. Do té doby byl systém měrných 

jednotek nejednotný a byl odvozen z každodenní lidské zkušenosti. Porozumění jednotce jako 

takové a práce s ní má důležité místo také v procesu uchopování pojmů obsah a objem.  

Shrneme-li příčiny žákovských problémů v oblasti míry vymezené v rámci této kapitoly, 

dostáváme několik výchozích oblastí, které se nabízí jako možná východiska pro analýzu 

současných přístupů k vyučování obsahu a objemu na základní škole: 

 Míra oddělenosti geometrie a algebry (resp. geometrie a aritmetiky) 

Geometrie v učebnicích i v přístupech učitelů často nahlížena odděleně od algebry 

a aritmetiky, v úlohách na míru (konkrétně ve vzorcích) dochází k míchání těchto disciplín bez 

toho, aniž by bylo mezi nimi vybudováno přirozené pojítko – takové, které by umožnilo žákům 

uvědomit si jejich vzájemný vztah. 
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 Koncept versus vzorec 

Koncept obsahu, resp. objemu, bývá redukován na znalost obecného vzorce, což 

ochuzuje jeho geometrickou podstatu na čistě algebraicko-aritmetickou operaci (dosazení 

do vzorce a vyjádření hledané hodnoty). 

 Předčasná algebraizace 

Tím, že vzorec je žákům předkládán bez toho, aby u nich přirozeně vznikla potřeba 

symbolického jazyka, dochází tedy k předčasné algebraizaci. Jednotlivé symboly (proměnné, 

konstanty) nejsou uchopovány ve své podstatě, stávají se pouhými formami bez obsahu. 

 Konvence symbolů a značení 

Pod konvencí můžeme rozumět konvenci jak terminologickou, tak i symbolickou. 

Samotná symbolická konvence se může v různých jazycích lišit, často je však v rámci 

matematické obce jednotná a stejně jako terminologie má svůj příběh, ze kterého vyplynula. 

Odstupem času se však žákům dostává jen konvence bez příběhu a jednotlivé symboly 

a označení nemusí plynout z přirozeného jazyka, působí náhodně a tím pádem jsou 

uchopovány pouze pamětí – nenapomáhají k lepšímu porozumění vzorce. 

 Interference přirozeného jazyka a přesnost terminologie 

Jsou případy, kdy matematické, a konkrétně geometrické termíny, mají v hovorové řeči 

jiný význam, než je jejich matematický význam, což může mít za následek to, že si je žáci 

pletou – k termínu přiřadí nesprávný koncept, případně koncept pojmenují hovorově-zažitým 

pojmem. Učitelé někdy vyžadují přesnou terminologii na úkor porozumění konceptu 

a nerespektují tak evoluci žákovské schopnosti vyjadřovat se matematicky přesně.  

Abychom ve vyučování co nejvíce předešli zmiňovaným problémům, je nutno zkoumat 

proces uchopování pojmů obsahu a objemu žákem a hledat způsoby, jak může učitel vhodným 

didaktickým přístupem dopomoct žákovi k porozumění.  

 

2.2 Didaktické přístupy Milana Hejného  

Ve své stěžejní publikaci Teória vyučovania matematiky 2 (1988) kombinuje kolektiv 

autorů kolem prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. teoretická východiska vyučování matematice 

se svými zkušenostmi jako učitelů na základní a střední škole. Jejich edukační styl je založen 

na konstruktivismu – metodickém přístupu, který zdůrazňuje myšlenku, že poznatek si musí 
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žák v myšlení sám vybudovat na základě zkušeností, učitel mu k tomu může pomoct hlavně 

předkládáním vhodné série úloh, budováním pracovního klimatu třídy a motivací.  

M. Hejný ve svém přístupu k vyučování matematice prosazuje důležitost vztahu historie 

matematiky a mentálního učebního procesu žáků. „Analýzou historie matematiky možno získat 

užitečné představy o genezi myšlení, a ty pak aplikovat při vyučování“ (Hejný a kol. 1987, 

s. 25). Tento princip se nazývá metoda genetické paralely a mezi prvními, kdo tuto myšlenku 

rozpracoval, byl ruský vědec P. M. Erdnijev. Teória vyučovania matematiky 2 pokrývá učivo 

matematiky od 5. ročníku3 až do maturity a každá z kapitol začíná pohledem na historii, 

fylogenezi dané oblasti (z řeckého phylo –  kmen, rasa; genesis – zrození, původ, stvoření). 

Fylogeneze je dána do souladu s ontogenezí (z řeckého onto – jednotlivec, bytost). Autoři 

ve svém přístupu chtějí zdůraznit myšlenku, že vývoj matematického myšlení u jednotlivce by 

měl do jisté míry opakovat historický vývoj v dané oblasti – projekce fylogeneze matematiky 

do ontogeneze. Na základě dlouholetého odborného rozpracování této myšlenky navrhuje prof. 

RNDr. Ladislava Kvasze, DSc. ve své teoretické studii (2016) pojmenovat přístup k vyučování 

matematice prosazovaný profesorem Hejným (dnes známý pod jménem Hejného metoda) 

na genetický konstruktivismus. V této publikaci vymezuje autor teoretická východiska metody 

rozvíjené Milanem Hejným a na základě studia historie matematiky podává odborné argumenty 

pro využití jednotlivých prvků typických pro Hejného metodu.  

V další části kapitoly popíši mechanismus poznávacího procesu tak, jak jej opisuje 

M. Hejný, a zaměřím se také na některé jeho didaktické přístupy související přímo 

s problematikou geometrických vzorců – vztah matematické věty a vzorce a práci 

s algebraickými výrazy.  

 

2.2.1 Mechanismus poznávacího procesu 

Poznávacím mechanismem žáka rozumíme způsob, jakým se postupně zmocňuje světa 

matematiky. Teorie prof. Milana Hejného vznikala postupně od roku 1975, kdy začal učit 

v 5. ročníku ZŠ a hledal způsob, jak vyučování matematice vylepšit, přivést své žáky 

k hlubšímu porozumění matematice a zabránit pouhému paměťovému učení. Konstrukce 

tohoto mechanismu vycházela  především z experimentální výuky autora, z pedagogické 

filosofie jeho otce Víta Hejného a také z odborných studií Jeana Piageta (1896-1980) a Leva 

                                                 
3 Na Slovensku, kde tato kniha vznikala a byla publikována, začíná 2. stupeň základní školy pátým ročníkem, 

nikoliv šestým, jak je nyní běžné na českých základních školách.  
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Semionoviče Vygotského4 (1896-1934). „Z prací Piageta byla při konstruování využita 

především metoda popisu kognitivního vývoje pomocí vývojových stádií (etap) a změn, k nimž 

dochází při přechodu od etapy dřívější k etapě následující“ (Hejný 2004, s. 24). 

Samotný poznávací proces pozůstává ze série hladin a dvou hladinových přechodů 

(zdvihů): 

 Hladina motivace 

Za pramen žákovské motivace považuje prof. Hejný rozpor v mysli žáka mezi „Nevím“ 

a „Chtěl bych vědět“. Motivace (žák chce získat nové poznání) je odlišena od stimulace (žák je 

nucen něco se naučit) i na základě etymologie těchto termínů  (z latinského moveo – hýbám; 

stimeo – bodám).   

 Hladina separovaných (izolovaných) modelů 

V rámci této hladiny nabývají žáci postupně zkušenosti s konkrétními případy 

budoucího poznání. K dosažení co nejpevnějšího výsledného poznání je důležité, aby žák 

pracoval s co největším počtem různorodých separovaných modelů. Významnou rolí v této fázi 

je kontakt s modely překvapivými, zdánlivými a ne-modely. 

Překvapivý model je takový, který vypadá, že jím není, nebo takový, jehož existenci 

jsme nepředpokládali. Jako příklad můžeme uvést trojúhelník s obsahem 1 cm2, jehož všechny 

strany jsou delší než 100 cm. Překvapivým modelem pojmu uhlopříčka mnohoúhelníku by mohl 

být model nekonvexního mnohoúhelníku, ve kterém je jedna z uhlopříček vně útvaru.  

Zdánlivým rozumíme něco, co modelem daného objektu není, ale jeví se, že je. Např. 

méně tradiční náčrt čtverce s uhlopříčkami ve svislé a vodorovné poloze mohou žáci označit 

za kosočtverec.  

Ne-modelem rozumíme něco, co je komplementem zkoumaného objektu, tedy např. 

ukázka nekonvexního útvaru v rámci zavedení konvexních útvarů.  

 Zobecnění  

Zobecnění je první ze zdvihů a znamená seskupení a organizaci (do té doby ve vědomí 

žáka oddělených) separovaných modelů. Jedná se o krátký časový interval, ve kterém 

ve vědomí žáka vznikne generický model. 

                                                 
4 Jak uvidíme v kap. 2.3, díla Piageta a Vygotského zásadně ovlivnily také koncept hypotetické učební trajektorie. 

Poznávací proces Milana Hejného a hypotetická učební trajektorie tak vychází ze stejného psychologického 

základu. 
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 Hladina generických modelů 

Generický model  je prototypem separovaných modelů – všech, nebo určité skupiny – 

které se seskupily v rámci předchozího stádia. Jedná se např. o algoritmus, návod řešení, nebo 

i vzorec. Hladina generických modelů je  v poznávacím procesu klíčová.  

 Abstrakční zdvih (abstraktní poznání) 

Dochází k restrukturaci separovaných a generických modelů a nový vhled má 

abstraktnější charakter. Často je tento jev doprovázen změnou jazyka z konkrétního 

(přirozeného) na symbolický. Např. obrázek čtverce nebo objekt čtvercového tvaru je na úrovni 

separovaného nebo generického modelu, zatímco slovo čtverec je na abstraktní úrovni.  

 Hladina krystalizace 

Tato hladina představuje dlouhodobý proces a rozumíme jí propojování nového poznání 

s předchozími vědomostmi.  

„Nejčastějším případem deformace poznávacího procesu při vyučování matematice je 

zanedbání etapy motivace a etapy separovaných modelů“ (Hejný a kol. 1988, s. 24). Formálním 

poznatkem  rozumíme takový poznatek, který se do vědomí žáka dostává transmisí – např. 

sdělením informace učitelem – a nevznikl žákovou zkušeností v jeho mysli jako generický 

model. Do jisté míry musí učitel některé poznatky sdělovat, např. pojmenování geometrických 

útvarů. Konkrétně vzorce pro obsah nebo objem mohou být v mysli žáka uchopeny jako 

formální poznatky – v případě, že si je žák pouze zapamatoval a je schopen aplikovat je 

v standardních úlohách – nebo jako abstraktní poznatek, kdy si tento hluboký poznatek žák 

postupně konstruuje ze separovaných modelů a dalších stádií poznávacího procesu. Právě 

v učivu, „které je možno zaobalit do pouček, vzorců a šablonových postupů“ (Hejný a 

kol. 1988, s. 24) vidí M. Hejný největší nebezpečí formalismu. Úlohou učitele by mělo být 

formální poznatek diagnostikovat a reedukovat – nabídnou takovou sérii úloh (separovaných 

modelů), která by doplnila chybějící zkušenosti a ucelila poznávací proces. 

2.2.2 Vztah matematické věty a vzorce 

„Věty a vzorce jsou konzervované moudrosti. Věty vznikají zobecněním a upřesněním 

mnoha zkušeností, vypovídají o vztazích mezi pojmy a tvoří kostru poznatkové struktury“ 

(Hejný a kol. 1988, s. 335). Prof. Hejný rozlišuje v přípravě učitele na výuku důležitých 

matematických vět pět stádií (Hejný a kol. 1988, s. 337): 
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- Motivace – nový poznatek musí být pro žáky přitažlivý 

- Podání – myšlenka by měla být názorná a jednoduchá 

- Formulace – musí být přesná, aby utkvěla v paměti žáků 

- Důkaz – jasný, krátký, a aby zapadal do učiva 

- Procvičování – aby si žáci nový poznatek osvojili rychle a důkladně 

Tento proces se dá pojmout několika způsoby v závislosti na tom, nakolik aktivní roli 

v něm hraje žák – krajním případem je na jednu stranu úplná pasivita žáka, který pouze přijímá 

od učitele myšlenku, formulaci i důkaz věty; na druhou stranu (pro učitele mnohem náročnější) 

je maximalizace žákovské aktivity, kdy učitel motivační úlohou vzbudí v žácích potřebu nový 

poznatek objevit a zároveň jim poskytne na objevení dané zákonitosti dostatečné zkušenosti.  

„Vzorce jsou symbolikou zestručněné věty“ (Hejný a kol. 1988, s. 337). Vzorcem  

budeme rozumět symbolické vyjádření určitého vztahu. Důležitý je přívlastek symbolické, 

jelikož jak jsme viděli v Hejného popisu mechanismu poznávacího procesu, změně jazyka 

z přirozeného na symbolický dochází až v jeho poslední fázi – po abstrakčním zdvihu 

(abstrakci) daného poznatku. Tomuto stádiu má předcházet žákova zkušenost se separovanými 

modely, jejich postupné zobecnění a strukturace do generického modelu.  

Stručnost v tomto pojetí vzorců přináší kromě výhod i svá rizika. Výhodou vzorců je, že 

vyjadřují jádro daného poznatku a jejich formulace se  pamatuje lépe než delší formulace 

v přirozeném jazyce. Na druhou stranu vzorec umožňuje žákovi počítat i to, čemu nerozumí, 

nahrazuje skutečné a kryje jeho formálnost. „Proto se říká, že vzorce bývají chytřejší než jejich 

uživatelé“ (Hejný a kol. 1988, s. 338). Měřítkem toho, zdali má žák uchopen vzorec jako 

formální poznatek nebo jako generický model, je jeho schopnost aplikovat (přizpůsobit) ho 

v nestandardních úlohách nebo ho odvodit. Hejný v Teórii vyučovania matematiky 2 (1988) 

opisuje dvě situace, na kterých ilustruje formální znalost vzorce. První situací je neschopnost 

žáka obhájit si před učitelem názor, že vzorec „polovina součinu základny a výšky“ pro obsah 

trojúhelníku platí i pro trojúhelník tupoúhlý (Hejný a kol. 1988, s. 338-339). Druhou situací je 

příběh z 2. ročníku gymnázia, kdy po probrání Heronova vzorce měli studenti vypočítat obsah 

trojúhelníka umístěného ve čtvercové síti. Všichni studenti se trápili s Heronovým vzorcem 

kromě tří, kteří si vzpomněli na 6. třídu a vyřešili tuto úlohu dokreslením trojúhelníku 

na obdélník. Demonstrovali tím, že mají vypěstované strategické cítění a nenasazují 

šablonovitě vzorec.  (Hejný a kol. 1988, s. 339).  
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2.2.3 Algebraické výrazy a řeč písmen 

Jak uvidíme na příkladech z historie, symbolika jazyka matematiky prošla náročnou 

a dlouhou cestu. V rámci historické části této práce se budu podrobněji věnovat historickému 

vývoji algebry, jelikož algebraický jazyk, tak jak jej známe dnes, je až třetím stádiem v tomto 

vývoji – předcházela mu rétorická algebra (zápis rovnic v přirozeném jazyce) a synkopická 

algebra (termíny byly nahrazeny písmeny odvozenými ze začátečního písmene). Svou dnešní 

podobu, to znamená použití písmen jako proměnných, začala dostávat až koncem 16. století 

a mezi významné objevitele patřil Francouz Francois Viète (1540-1603). V této kapitole se 

však chci zaměřit na Hejného přístup k práci s algebraickými symboly. 

Z hlediska didaktiky matematiky rozděluje prof. Milan Hejný práci s algebraickými 

výrazy do tří hladin – modelování, standardní manipulace a strategická manipulace. 

Z hlediska kognitivní náročnosti existuje mezi těmito třemi hladinami hierarchie. Nejnižší 

hladinou – modelováním – se rozumí „vyjadřování slovního textu symboly, například zápis 

pojmu sudé číslo jako 2n, n ∈ Z“ (Hejný a kol. 1988, s. 144). Standardní manipulace se 

symboly představuje vyšší hladinu a obnáší úpravu algebraických výrazů podle známých 

pravidel, jako například druhá mocnina dvojčlenu, pravidla pro počítání s mocninami, 

odmocninami atp. Nejvyšší hladinou je strategická manipulace se symboly, ve které řešitel 

musí objevit strategii postupu, která by vedla k správně úpravě daného výrazu. Příklad tohoto 

druhu manipulace závisí i na úrovni řešitele, jelikož úloha na výpočet kořenů kvadratické 

rovnice může pro žáka základní školy představovat úlohu na hladině strategické manipulace, 

ačkoli ta samá úloha by pro staršího žáka mohla znamenat úlohu na úrovni standardní 

manipulace.  

Vzorce pro míru v geometrii patří z tohoto hlediska do hladiny modelování, tedy do té 

nejnižší, ale zároveň nejdůležitější hladiny jazyka algebry. Tvrzení o obsahu trojúhelníku, tedy 

že „obsah trojúhelníku je polovina součinu délky jeho základny a výšky“ bychom zapsali jako 

𝑆 =  
1

2
𝑧 ∙ 𝑣. Ovšem na to, aby tento překlad do algebraického jazyka měl pro žáka smysl, je 

nevyhnutelné porozumění daného konceptu na úrovni přirozeného jazyka. Předčasná 

algebraizace znamená to, že nějaké hluboké tvrzení je přeloženo do symbolického jazyka ještě 

před tím, než je žákem uchopen jeho význam, čímž se poznatek předčasně formalizuje. 

„K odstranění tohoto problému by přispělo prodloužení období přechodu od zápisů 

nesymbolických k zápisům symbolickým, navíc výhodu symbolického zápisu by měli žáci 

objevovat co nejvíce sami“ (Hejný a kol. 1988, s. 144). 
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Aplikujeme-li myšlenky prezentované v této kapitole na problematiku vzorců 

v geometrii, můžeme teorii M. Hejného shrnout do následujících bodů: 

- Historie matematického myšlení  má zásadní vliv také na proces vyučování – snaha 

promítnout fylogenezi do ontogeneze. 

- Důraz je kladen nikoliv na poznatek jako takový, ale na změnu poznatku – 

z fylogenetického hlediska změna poznatku v čase, z ontogenetického hlediska změna 

poznatku v mysli žáka – od neuspořádaných (izolovaných) modelů, které se postupně 

organizují a vytvoří generický model, dále vedoucí k abstraktnímu poznatku (který je často 

v symbolickém jazyce) 

- Vzorec vnímáme jako abstraktní znalost, která vznikla z poznatku na úrovni generického 

modelu  modelováním – tedy překladem z přirozeného jazyka do symbolického. 

- Vzorce jako symboly zestručněné věty jsou vzhledem k symbolickému jazyku završením 

poznávacího procesu, nejvyšší formou abstrakce poznatku.  

 

2.3 Hypotetická učební trajektorie 

Mechanismus poznávacího procesu podle M. Hejného popsaný v předešlé kapitole 

formuluje jednotlivé úrovně žákovské cesty k uchopení pojmu obsahu a objemu v obecné 

rovině. Vzorec v něm vystupuje jako završení poznávacího procesu v mysli žáka. Podobné 

postavení vzorce můžeme vidět i u jiných přístupů zabývajících se procesem poznávání 

a budováním pojmů v mysli žáka. K popisu procesu osvojování si nějakého pojmu žákem je ve 

výzkumu didaktiky matematiky v poslední době častým nástrojem hypotetická učební 

trajektorie. 

Termín hypotetická učební trajektorie (dále HUT) nacházíme poprvé  v publikaci 

Martina A. Simona (1995), který pod tímto termínem rozuměl „učitelův předpoklad cesty, 

kterou musí zdolat žáci, aby se danou látku naučili (porozuměli jí)“ (Simon 1995, s. 135). 

Opisuje očekávané tendence v učebním procesu žáků a hypotetická je proto, že skutečná učební 

trajektorie není dopředu poznatelná – učební proces u konkrétních žáků se může vyvíjet 

rozličnými směry. Často jsme však schopni identifikovat a charakterizovat podobnosti – 

vhodně zadaný úkol, resp. sled úkolů, tak může vyhovovat větší části třídy. V Simonově pojetí 

nabízí hypotetická učební trajektorie učiteli podklad (odůvodnění) pro výběr konkrétních 

matematických úkolů – svoje rozhodnutí ohledně organizace učiva a návrhu jednotlivých úloh 

tak může postavit na nejlepším odhadu žákova učebního procesu.  
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Podle Simona zahrnuje hypotetická učební trajektorie tři části (Simon 1995, s. 136): 

- cíl, tedy to, co se mají žáci naučit 

- konkrétní úlohy, které učitel zadává žákům 

- hypotetický učební proces žáků, tedy předpoklad toho, jak se žákovské uvažování 

vyvíjí v kontextu jednotlivých úloh, které řeší 

Na základě učitelova vyhodnocování žákovského porozumění v průběhu vyučovacího 

procesu může opakovaně  docházet ke změnám (ať menším nebo zásadnějším) v hypotetické 

učební trajektorii. Jednotlivé fáze na sebe navazují a mohou se cyklicky opakovat. Simon 

zasazuje hypotetickou učební trajektorii do kontextu vyučování –  učitelův způsob pro ujasnění 

toho, k čemu a jak chce žáky dovést a kde se momentálně nachází na cestě za porozuměním.  

Myšlenka navazujících fází v učení je historicky mnohem starší a můžeme ji najít 

ve vývojové a kognitivní psychologii (v díle Jeana Piageta), v kulturně-historické psychologii 

Leva Vygotského (koncept tzv. zóny nejbližšího vývoje) a později i ve vývojové neurologii.  

Hypotetickou učební trajektorii můžeme uchopit nikoliv jen z pohledu učitele a jeho 

plánování výuky, ale také z pohledu žáka a jeho vnitřní cesty za porozuměním. „Uchopování 

světa či konkrétně chápání geometrie u dětí prochází několika charakteristickými úrovněmi, 

které se liší tím, jak děti typicky jednají, co si myslí a jak uvažují“ (Tůmová 2017, s. 6). Toto 

pojetí si klade za cíl charakterizovat stádia, kterými by měl žák v rámci poznávání obsahu 

a objemu projít, aby těmto konceptům porozuměl – tedy aby jeho poznání nebylo na úrovni 

formálních poznatků, což v oblasti míry obnáší znalost obecného vzorce bez jeho geometrické 

podstaty a odůvodnění. V této práci se zaměřím na druhou zmiňovanou interpretaci hypotetické 

učební trajektorie –  z pohledu žáka a jeho vnitřního učebního procesu. 

Jako výchozí zdroj jsem si vybrala dizertační práci Veroniky Tůmové, Chápání pojmů 

obsah a objem u žáků základní školy (2017). Jedním z hlavních cílů autorky bylo systematicky 

popsat proces uchopování pojmů obsah a objem u žáků základní školy a jako nástroj si zvolila 

hypotetickou učební trajektorii, kterou na základě analýzy odborné literatury5 sama sestavila. 

Srovnání jednotlivých výzkumů, které sloužily jako východisko pro sestavení vlastní učební 

trajektorie, popisuje podrobně autorka ve své práci (Tůmová 2017). Já se budu odvolávat přímo 

                                                 
5 Autorka podrobně popsala pojetí hypotetické učební trajektorie ve výzkumech tří skupin autorů – Outhred 

a Mitchelmore (2000), Battista (2007), Sarama a Clements (2009) – které srovnala s Piagetovými výzkumy (1960) 

a s výsledky projektu TurnOnCCMath – online databáze sestavená výzkumným týmem univerzity v Severní 

Karolíně, která nabízí dohromady osmnáct učebních trajektorií pro různé oblasti matematiky. 
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na finální verzi jejího pojetí HUT pro pojmy obsah a objem. V další části této kapitoly nejprve 

vymezím několik pojmů a konceptů, které jsou pro pojetí HUT stěžejní. 

2.3.1 Nenumerické a numerické uvažování 

Hypotetická učební trajektorie, tak jak ji uvádí V. Tůmová, odlišuje nejdříve dva 

způsoby geometrického uvažování – nenumerické a numerické – které jsou dále členěny 

do jednotlivých úrovní a v jistém momentu se propojí. Nenumerickým uvažováním v oblasti 

míry rozumíme míru schopnosti žáků řešit úlohy na obsah a objem bez vazby na konkrétní 

číselné hodnoty. Numerické uvažování využívá práci s jednotkou, její iterací a s určením počtu 

těchto jednotek. „Nenumerické uvažování nemusí nutně předcházet uvažování numerickému, 

vyvíjí se s ním paralelně a v nejvyšších úrovních by tyto dva typy uvažování měly být plně 

integrovány“ (Tůmová 2017, s. 46). 

S odvoláním se na zahraniční výzkumy a na Piagetovu vývojovou psychologii opisuje 

Tůmová hlavně koncept zachování obsahu (hodnota obsahu zůstane zachována, i když se útvar 

kvalitativně změní), kterého pochopení předpokládá nahlédnutí následujícího (Tůmová 2017, 

s. 17): 

- invarianci obsahu vůči transformacím – posunutí, otočení, překlopení, 

- tranzitivitu – má-li útvar A stejný obsah jako útvar B a útvar B stejný obsah jako útvar 

C, i A a C mají stejné obsahy, 

- princip kompenzace6 - uberu-li na jedné straně útvaru nějakou část, kterou přidám 

na jiné straně, obsah zůstane zachován, 

- dekompozici a rekompozici částí – rozdělím-li útvar na části a ty přeskládám, obsah 

(jak částí, tak i celku) se nezmění 

 

V rámci nenumerického uvažování uveďme také pojetí geometrie a jejího vyučování 

u Františka Kuřiny (2006), který geometrii vymezuje jako „soubor určitých dovedností, 

určitých umění, určitých kompetencí“ (Kuřina 2006, s. 4). V geometrii rozlišuje čtyři umění – 

vidět, sestrojovat, dokazovat a počítat, z nichž bychom právě umění vidět zařadili pod 

nenumerické uvažování. Na schopnost nenumerického uvažování v geometrii navazuje 

schopnost strukturace prostoru a její propojení s numerickými procesy (Tůmová 2017, s. 20). 

                                                 
6 Princip kompenzace, tak jak je dále opisován, je Piagetův termín. Tůmová zdůrazňuje, že v jejím popisu 

hypotetické učební trajektorie používá princip kompenzace ve smyslu: „Jsou-li jednotky menší, bude jich 

k vyplnění útvaru potřeba více“ (Tůmová 2017, s. 17). 
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Strukturací prostoru rozumíme rozdělení (pokrývání) 2D útvarů čtverci, resp. rozdělení 

(vyplňování) těles krychlemi. Schopnost strukturace útvarů do řádků a sloupců (resp. 

do pravidelných vrstev  těles) a schopnost spočítat počet jednotkových prvků (čtverců nebo 

krychlí) se u žáků buduje postupně – od postupného přičítání po propojení řádkovo-sloupcové 

struktury s operací násobení (tj. po multiplikativní uchopení iterace jednotky).  

2.3.2 Hypotetická učební trajektorie pro obsah a objem  

V. Tůmová pro svůj výzkum na základě analýzy hypotetických učebních trajektorií ze 

zahraničních výzkumů sestavila následující HUT pro pojmy obsah a objem (Tůmová 2016, 

s. 39-41). 

 

OBSAH 

NENUMERICKÉ UVAŽOVÁNÍ NUMERICKÉ UVAŽOVÁNÍ 

1. Holistické vizuální porovnávání tvarů 

Porovnávání tvarů na základě vizuálního 

srovnávání či přímým porovnáním – 

položením na sebe; srovnávání na základě 

jedné prominentní dimenze. 

1. Počítání, které neodpovídá iteraci 

jednotky 

Počítání jednotek, které ale nesouvisí s iterací 

jednotky, nesystematické počítání. 

2. Vizuální porovnávání tvarů založené 

na rozkladu a opětovném složení tvaru 

Rozklad útvaru na části a přímé porovnání 

těchto částí (bez jejich počítání). 

2. Iterace jednotky a určení počtu jednotek 

(Strukturace prostoru do řádko-sloupcové 

struktury):  

 Pokrývání bez překryvů a mezer a v 

odpovídající struktuře  

 Vznik celků (řádky a sloupce) a jejich 

postupné přičítání 

 Operativní práce s iteracemi – 

multiplikativní uchopení 

 Práce s jinými jednotkami a tvary (určování 

počtu jednotek); princip kompenzace (čím 

větší jednotka, tím méně jich bude třeba) 
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3. Porovnávání tvarů založené na 

transformacích zachovávajících vlastnosti 

 Rozdělení na části a přeskládání částí, 

aby vznikl jiný útvar 

 Porovnávání útvarů – ve čtvercové síti, 

s naznačenou sítí, bez sítě 

 Práce s jinými jednotkami a tvary než 

čtverce/obdélníky, dělení útvaru na 

shodné části 

3. Operace s numerickými mírami 

Pokrývání/iterace jednotek či celků probíhá 

jen implicitně, obsah je určen jen na základě 

počtu – délek  

4. Integrované numerické a nenumerické uvažování 

 Třídy útvarů se shodným obsahem, ale jiným tvarem (např. trojúhelníky se stejným 

obsahem) 

 Převody jednotek a jejich vztahy (představa dm2 jako čtverce o straně 10 cm, složeného 

ze 100 cm2, vztah jednotek poloviční délky a jejich počet k pokrytí původní jednotky) 

 Práce s rozměry útvarů a jejich využití pro zjištění obsahu, výpočet rozměrů z obsahu 

 Obsah složených útvarů (nekonvexní útvary, útvary složené z obdélníků, …) 

 Odvození vztahů/vzorců pro obsah dalších útvarů (trojúhelníků, rovnoběžníků, 

lichoběžníků, kruhů) a jejich uvědomělé používání (včetně výpočtu strany z obsahu, 

vztahu algebraického výrazu a jeho geometrické interpretace apod.) 

Tab.  1: Hypotetická učební trajektorie pro obsah 

 

OBJEM 

NENUMERICKÉ UVAŽOVÁNÍ NUMERICKÉ UVAŽOVÁNÍ 

1. Holistické vizuální porovnávání tvarů 

Porovnávání staveb/objemu vody na 

základě vizuálního srovnávání či přímým 

porovnáním – postavením vedle sebe; 

srovnávání na základě jedné prominentní 

dimenze. 

1. Počítání, které neodpovídá iteraci 

jednotky 

Počítání jednotek, které ale nesouvisí s iterací 

jednotky, nesystematické počítání. 
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2a) Porovnávání z hlediska kapacity 

Tranzitivita a zachování objemu při přelití 

 

 

2b) Vizuální porovnávání tvarů založené 

na rozkladu a opětovném složení tvaru 

Rozklad útvaru na části a přímé porovnání 

těchto částí (bez jejich počítání), 

transformace krychlových staveb 

2a) Iterace a počítání jednotek objemu 

kapaliny 

Určení počtu odměrek, které byly do nádoby 

nality či odlity. 

2b) Iterace jednotky a určení počtu jednotek 

(Strukturace prostoru do řádko-sloupcové 

struktury):  

 Vyplňování prostoru bez překryvů a mezer a 

v odpovídající struktuře  

 Vznik celků (řádky a sloupce) a jejich 

postupné přičítání 

 Operativní práce s vrstvami – 

multiplikativní uchopení 

 Práce s jinými jednotkami a tvary (určování 

počtu jednotek); princip kompenzace (čím 

větší jednotka, tím méně jich bude třeba) 

3. Porovnávání tvarů založené na 

transformacích zachovávajících vlastnosti 

 Rozdělení na části a přeskládání částí, 

aby vznikl jiný útvar 

 Krychlové stavby – stavby stejného 

objemu ale různých tvarů, otáčení 

staveb 

 Práce s jinými jednotkami a tvary než 

krychlemi a kvádry 

3. Operace s numerickými mírami 

Pokrývání/iterace jednotek či celků probíhá 

jen implicitně, objem je určen jen na základě 

počtu – délek  

4. Integrované numerické a nenumerické uvažování 

 Třídy těles se shodným objemem, ale jiným tvarem  

 Převody jednotek a jejich vztahy (představa dm3 jako krychle sestavené z 1000 cm3, počet 

jednotek s polovičním rozměrem hrany v původní jednotce) 

 Práce s rozměry útvarů a jejich využití pro zjištění objemu, výpočet rozměrů z objemu 

 Objem složených útvarů (z kvádrů, hranolů atd.) 

 Odvození vztahů/vzorců pro objem pro další útvary (hranol, jehlan, kužel, koule) a jejich 

uvědomělé používání 

Tab.  2: Hypotetická učební trajektorie pro objem 
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Hypotetická učební trajektorie vymezuje stádia, kterými si žák musí projit, aby uchopil 

pojmy nejen pamětí, ale aby jednotlivé poznatky měly svůj pevný základ v jeho myšlenkové 

struktuře. V případě obsahu a objemu to znamená porozumění obsahu (objemu) jako jisté 

geometrické činnosti – pokrývání plochy (vyplňování prostoru) a propojení geometrické 

interpretace s aritmetickou operací násobení. Důležité místo má porozumění měrné jednotky 

a její postupná systematická iterace vedoucí k pokrytí celé plochy (vyplnění prostoru). Cílem 

je, aby žák uměl obsah a objem nejen spočítat, ale aby také rozuměl důsledkům a vlastnostem 

plynoucích z geometrické interpretace – např. na jakých prvcích útvaru obsah závisí, kdy mají 

neshodné útvary stejný obsah atp.  

Podobně jako v mechanismu poznávacího procesu a v historickém vývoji algebraického 

jazyka, také z pohledu hypotetické učební trajektorie (Tůmová 2016) představuje vzorec 

a uvědomělá manipulace s ním nejvyšší stádium v rámci postupného budování pojmů obsah 

a objem. Obecně můžeme v rámci úloh na obsah a objem najít takové, ve kterých si žák vystačí 

s formální znalostí vzorce – stačí jen dosadit neznámé hodnoty. V úlohách tohoto typu není 

snadné identifikovat, zdali žák vzorci rozumí, nebo ho aplikoval jen mechanicky, bez hlubšího 

porozumění. Cílem analýzy v rámci tohoto hlediska proto bude najít v učebnicích úlohy, které 

jsou jistým způsobem nestandardní, resp. na kterých by bylo možné diagnostikovat stupeň 

žákova porozumění pojmům obsah a objem.  

Dva modely uvedeny v Tab.  1 a Tab.  2 podrobně představují postupné uchopování 

pojmů obsah a objem u žáků (tedy jejich ontogenezi) a  budou v pozdější části práce sloužit 

jako jedno z východiskových kritérií pro analýzu učebnic matematiky pro 1. a 2. stupeň 

základní školy.  
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3 Historie pojetí obsahu a objemu geometrických útvarů 

V předchozí kapitole byla pozornost věnována teoriím postupného vytváření pojmů 

obsah a objem v myšlení žáka. V souladu s metodou genetické paralely bude cílem této kapitoly 

popsat fylogenezi geometrického myšlení pro zkoumání obsahu a objemu útvarů a také 

zmapovat historický vývoj způsobu zápisů tvrzení v oblasti míry. Nejprve bude stručně popsána 

egyptská geometrie, která bude sloužit jako ilustrace předřeckého myšlení. Následovat bude 

přehled řecké geometrie, která znamená ve vývoji matematiky významný mezník a která má 

obrovský přesah také do ontogeneze matematického myšlení – „vznik důkazu a na něm 

založené deduktivní metody znamená asi nejradikálnější kognitivní proměnu ve vývinu 

(osvojování si) matematiky“ (Kvasz 2016, s. 27). Jelikož těžištěm této práce jsou vzorce pro 

obsah a objem útvarů, jejichž jazyk je v dnešní době plně algebraizován, popíši v rámci této 

kapitoly také historický vývoj algebry a jejího jazyka.  

3.1 Egyptská matematika 

Jak vykresluje následující příběh, prvotní matematické úlohy byly postaveny právě na 

problematice obsahu a objemu. „Geometrii dlužíme výběrčímu daní“ (Heilbron 1998, s. 1). 

Legenda dávného řeckého historika Herodota (484-425 př. n. l.) vypráví, že egyptský král 

Sesóstris „rozdělil půdu mezi všechny Egypťany a každému přidělil stejně velký čtverhranný 

díl; podle toho pak určil daně a nařídil, aby byly odváděny ročně“ (Herodotos 2004, s. 134). 

Každý rok však řeka Nil zaplavovala části území a kromě vyvýšených obydlí nezůstalo mnoho 

míst suchých. Ti obyvatelé, jejichž pozemek byl zaplaven, pochopitelně namítali proti placení 

daní za něco, co tímto způsobem ztratili. Král Sesóstris byl spravedlivý a rozhodl se vyslechnout 

dotčené osoby. „Král poslal své lidi, aby věc zhlédli a vyměřili, o kolik se pozemek zmenšil, 

aby pak jeho majitel platil nařízenou daň úměrně podle zbylé výměry“ (Herodotos 2004, 

s. 134). Historik Herodotos toto vyprávění zakončuje úvahou, že „tak vzniklo zeměměřičství 

a dostalo se do Řecka“ (Herodotos 2004, s. 134). Termín geometrie je řeckého původu a nese 

v sobě ono egyptské dědictví (geos – Země, metros – měření). 

Podobně jako i v jiných raných kulturách, egyptský systém měření a porovnávání délek 

předmětů se odvíjel od částí lidského těla. Tyto míry se postupem času staly jednotkami, podle 

kterých se určovaly rozměry nejrozličnějších staveb a území (např. pyramid, polí, sýpek atp.). 

Plošné a objemové jednotky byly odvozeny v závislosti na délkových, v případě objemu 
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nalezneme i nezávislý systém jednotek, který se odvíjel od velikosti nádoby typické 

pro uchovávání dané suroviny, jako jsou například obilí nebo voda.  

Základní staroegyptskou délkovou jednotkou byl loket, tedy vzdálenost mezi špičkou 

prostředníku a spodní částí loketního kloubu7. Později byla ke krátkému loktu přidána sedmá 

(„královská“) dlaň, čímž vznikl královský loket8. Často používaná byla jednotka khet, která 

představovala stonásobek královského lokte. 

Základní plošnou mírou byla jednotka setat, která odpovídala 10 000 čtverečních 

královských loktů – šlo tedy o čtverec se stranou jeden khet. Základem měření objemu byla 

jednotka hekat9. 

Na Rhindově papyru (přibližně 1890-1800 př. n. l.) nacházíme úlohy, které se věnují 

obsahům geometrických útvarů (obdélník, čtyřúhelník, kruh, trojúhelník), dále pak výpočty 

zaměřené na zjišťování objemu obilních sýpek (nejčastěji ve tvaru válce nebo kvádru). Co 

všechny úlohy spojuje je slovní formulace – jak zadání, tak i řešení. Délky stran jednotlivých 

útvarů nejsou nijak symbolicky označovány, stejně tak není používána zkratka pro obsah nebo 

objem. Řešení úloh je formulováno tak, aby čtenář přesně věděl, jakou operaci má provést (co 

s čím vynásobit, co přičíst), není však zřejmé, proč to má dělat a co tím spočítá – výpočty slouží 

jako mechanické návody k zjištění konkrétní hodnoty. U všech egyptských úloh na výpočet 

obsahu a objemu geometrických útvarů by dnešnímu žákovi pravděpodobně nedělalo problém 

držet se jednotlivých instrukcí a postupovat podle zadaného návodu, chyběl by mu však hlubší 

vhled do problematiky a porozumění dílčích kroků. Následující odstavce jsou zaměřeny 

na egyptské postupy výpočtu obsahů a objemů některých geometrických útvarů. Český překlad 

úloh z Rhindova papyru je citován z publikace Hany Vymazalové z roku 2006, Staroegyptská 

matematika – Hieratické matematické texty (2006).  

 

I. Obsah trojúhelníku 

Výpočet obsahu trojúhelníku v egyptských textech odpovídá známému vzorci, tedy že 

polovina základny je vynásobena výškou. Není zřejmé, zda Egypťané v zadání úlohy mají 

na mysli opravdu výšku trojúhelníku, nebo délku jedné ze stran (Vymazalová 2006, s. 43). 

                                                 
7 Loket představoval přibližně 45 cm. 

8 Královský loket by zhruba odpovídal dnešním 52, 5 cm. 

9 Hekat je do češtiny někdy překládána jako měřice, i když česká měřice byla přibližně 70,6 litrů, kdežto hekat 

představovala přibližně 4,770 litru (Bečvář et al. 2003, s. 47; Treese 2018, s. 418). 
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Na jednotlivých náčrtcích je tento údaj uveden u jedné ze stran. Obsah se počítá převedením 

zadaného trojúhelníku na obdélník se stejným obsahem.  

 

Metoda výpočet (obsahu) trojúhelníkové plochy. Řekne-li se ti: trojúhelník, jenž má 10 

khet na výšku a jeho základna je 4 khet. Jaký je (obsah) jeho plochy? 

Spočítej ½ ze 4, je to 2, pro udání jeho obdélníku. Počítej s 10 2krát, to je (obsah) jeho 

plochy. (Vymazalová 2006, s. 128) 

 

 

Obr. 1: Náčrt trojúhelníku na Rhindově papyru 

Je zajímavé, že náčrt trojúhelníku na Rhindově papyru má základnu orientovanou nalevo, tedy 

nikoliv dole, jak je zvykem dnes (viz Obr. 110).  

II. Obsah lichoběžníku  

Metoda výpočtu lichoběžníkového11 pole. Řekne-li se ti: lichoběžníkové pole jež má 20 

khet na výšku, jeho (dolní) základna je 6 a 4 khet má (horní) základna. Jaký je (obsah) jeho 

plochy? Sečti (dolní) a (horní) základnu, vyjde 10. Spočítej ½ z 10, je to 5, pro udání jeho 

obdélníku. Počítej s 20 5krát, vyjde 100, to je (obsah) jeho plochy. (Vymazalová 2006, s. 129) 

III. Obsah kruhu 

Metoda výpočtu (obsahu) kruhové plochy o (průměru)  9 khet. Jaký je obsah její plochy? 

Odečti 1/9 z toho, je to 1, zbytek je 8. Počítej s 8 8krát, vyjde 64. Toto je její obsah v ploše: 64 

setat. (Vymazalová 2006, s. 128) 

Jak můžeme z výpočtu vidět, Egypťané nahradili obsah kruhu obsahem čtverce, jehož 

stranu získali jako 8/9 délky průměru. Srovnáním správného vzorce pro výpočet obsahu kruhu 

s průměrem d s egyptským postupem, můžeme získat „egyptskou hodnotu“ čísla π (ve výpočtu 

označenou π'): 

                                                 
10 Obrázek je z publikace The Rhind Mathematical Papyrus autora Arnolda Chace Buffuma (1929).  

11 Egyptský termín pro lichoběžník je zřezaný trojúhelník. 
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K tomuto závěru pravděpodobně dospěli postupnou aproximací obsahu kruhu obsahem 

čtverce nebo jiných mnohoúhelníků – historici matematiky dodnes vedou spory o tom, jak na to 

Egypťané přišli (Bečvář et al. 2003, s. 85). Nemůžeme vyloučit ani to, že tento postup byl 

získán empiricky na základě měření objemu sýpek ve tvaru válce (Bečvář et al. 2003, s. 88).  

IV. Objem kvádru  

Metoda počítání čtverhranné sýpky, jejíž délka je 10, šířka 10 a výška 10. Co je to, co 

do ní vejde v obilí? Počítej s 10 10krát, vyjde 100. Počítej s 100 10krát, vyjde 1000. Připočítej 

½ z 1000, je to 500. vyjde 1500. To je její objem v pytlích. Spočítej 1/20 z 1500, vyjde 75. To je 

to, co do ní vejde ve stovkách čtyřnásobných měřic. (Vymazalová 2006, s. 126) 

 

V. Objem válce  

Metoda výpočtu kruhové sýpky (o rozměrech) 9, 10. Odečti 1/9 z 9, to je 1, zbytek 8. 

Počítej s 8 8krát, vyjde 64. Počítej se 64 10krát, vyjde 640. Přidej k tomu ½ z toho, vyjde 960. 

To je jeho objem v pytlích. (Vymazalová 2006, s. 124) 

Jak můžeme vidět, Egypťané uvažovali správně výpočet objemu válce jako obsah 

podstavy vynásoben výškou. Je zajímavé, že se na Rhindově papyru nenachází ani jedna úloha 

zabývající se objemem pyramidy (resp. jehlanu s obdélníkovou/čtvercovou podstavou) – 

z praktického hlediska by bylo přece žádoucí umět spočítat, kolik kamene je potřeba na stavbu 

pyramidy daných rozměrů. To, jestli Egypťané znali obecný postup pro výpočet objemu 

pyramidy, není tak úplně zřejmé. Texty z konce třetího století př. n. l. dokazují, že ano, protože 

obsahují správný výpočet objemu pyramidy (Robins, Shute 1987; s. 51). Moskevský papyrus 

taky dokládá, že si s tímto problémem uměli poradit, jelikož v jedné z úloh je vyřešen objem 

komolé pyramidy (Bečvář et al. 2003, s. 97). Objem celé pyramidy by tedy byl speciálním 

případem tohoto výpočtu, ve kterém obsah horní (zřezané) stěny by byl nulový. Není však 

jasné, jak se Egypťané k tomuto výpočtu dostali, zdali k výsledku dospěli empiricky, nebo 

disponovali přesnějšími matematickými postupy. 
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3.2 Řecké pojetí geometrie 

Řecká matematika začíná vznikat přibližně na začátku 7. století př. n. l. Vznikající řecká 

kultura se smíchává s egyptskou a babylonskou vědou a řečtí učenci čerpají poznatky ze spisů 

Egypťanů a Babyloňanů. Existují různé pohledy na vliv egyptské a babylonské vědy na řecký 

způsob myšlení a konkrétně na rozvoj matematiky. Jak jsme již viděli, egyptská matematika 

měla ráz převážně praktický a konkrétní, měla však v sobě i začátky teorie – zřejmě tedy byly 

z Egypta přeneseny do Řecka počátky matematického myšlení. Je velmi pravděpodobné, že 

řecká matematika stavěla na egyptských poznatcích a snažila se je zobecnit, vylepšit a upřesnit. 

Pro řecké učence byla dlouhou dobu geometrie nadřazená a kladli na ní větší důraz, resp. 

i úlohy z teorie čísel si z velké části interpretovali geometricky – v celé Euklidově aritmetice 

(tj. v knihách jeho Základů) jsou čísla reprezentována úsečkami. Řekové si narozdíl 

od Egypťanů a dalších starověkých národů (Sumerů, Babyloňanů, Indů, Číňanů) vystačili 

v úlohách na míru i bez konkrétních číselných výpočtů – hledali vztahy mezi jednotlivými 

útvary, např. za jakých podmínek mají dva dvourozměrné útvary stejný obsah atp.  

Ze začátku se matematika antického Řecka až tak nelišila od té egyptské, avšak počínaje 

6. stoletím př. n. l. se „posiluje v matematickém myšlení Řeků stále více teoretická stránka“ 

(Kolman 1969, s. 73). Přepisování knih a výpočty byly přenechávány otrokům, čímž se 

od praktické aritmetiky a praktické geometrie začala oddělovat teoretická aritmetika 

a teoretická geometrie – návod na řešení jednotlivých úloh byl doplněn zdůvodněním 

správnosti řešení. Zavedení důkazu umožnilo jednotlivé výsledky zobecňovat a zároveň je 

logickou argumentací interpretovat. Vrcholem antické matematiky byly Euklidovy Základy 

pocházející z období přibližně 300 př. n. l.  

Prvotní úlohou v rámci egyptské geometrie byla snaha o zjištění obsahu plochy. Přístup 

Egypťanů a Řeků k problematice obsahů a objemů útvarů je velmi odlišný – Egypťané řešili 

konkrétní úlohy z praxe, kdežto Řekové se posunuli do abstraktního světa geometrických útvarů 

a obecných zákonitostí. Egyptské pojetí geometrie mělo rozměr každodenní lidské činnosti 

a cílem bylo dostat se ke konkrétním závěrům, které by přinesly praktickou aplikaci – jak 

velkou daň má člověk zaplatit za svůj pozemek, jak velké mají být nejrůznější stavby (sýpky, 

chrámy) atp. Řekové usilovali o neotřesitelnou pravdu –  konkrétní, praktická geometrie je jimi 

rozšířena o její abstraktní rozměr.  Systém definic, axiomů, tvrzení a důkazů dělá z řecké 

geometrie „monument lidského myšlení, a často také trápení pro dnešní žáky a studenty“ 

(Heilbron 1998, s. 3).  
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Podstatu rozdílu mezi egyptským a řeckým pojetím  geometrie budu ilustrovat konkrétně 

na porovnání předřecké a řecké stereometrie z hlediska předmětů zájmu, cílů práce a kritérií 

přesnosti, tak jak je uvádí Milan Hejný (Hejný a kol. 1988, s. 361): 

 

Předmět zájmu 

Předřecké období 
Předmětem zájmu jsou tělesa, která jsou modely reálného, v praxi se 

vyskytujícího se fyzického objektu: pyramidy, sýpky atp. 

Řecko 

Předmětem zájmu zůstávají tělesa, ale jejich spektrum se rozšiřuje a 

pojem se idealizuje – objevují se zobecněné tvary (kvádr se zobecní 

na hranol, pyramida na n-boký jehlan atp.) 

Cíle práce 

Předřecké období 
Cílem práce je vytvoření návodů na výpočet objemů různých typů 

těles; jsou rozvíjeny postupy různých geometrických konstrukcí. 

Řecko 

Cílem práce se stává budování teorií zaměřených na zkoumání 

transformací těles, které zachovávají objem, konstrukci těles a 

vztahů mezi tělesy navzájem. 

Kritérium přesnosti 

Předřecké období 
Kritériem přesnosti návodů je řemeslnická a úřednická praxe, vnímání 

rozdílu mezi přesným a přibližným návodem se rodí jen postupně. 

Řecko 
Kritériem přesnosti teorií je vnitřní kauzální skloubenost jejich tvrzení, 

odvoditelnost složitých teorém z evidentních axiomů. 

Tab.  3: Porovnání předřecké a řecké stereometrie 

 

„Žákům dělá potíže obsáhnout ducha Euklidových vět a důkazů, protože jejich potřeba 

a význam nejsou zřejmé“ (Heilbron 1998, s. 3). Ilustrací tohoto tvrzení může být to, že všechny 

starověké civilizace – Egypt, Babylon, Indie, Čína – měly geometrii praktickou a nezacházely 

s ní jako s deduktivní vědou. Papyry, hliněné tabulky a další dochované prameny formulují 

a řeší jednotlivé úlohy s konkrétními rozměry a čtenářům nabízí pro řešení „kuchařku“ – 

nevysvětlují důvody pro jednotlivé kroky. 

3.2.1 Řecká tradice a Euklidovy Základy 

Euklides žil kolem roku 300 př. n. l. v egyptské Alexandrii, kde později také vyučoval 

matematiku. O jeho životě existuje jen málo informací, stěžejní je však jeho dílo Základy, které 
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ovlivnilo nejen geometrii, ale i celou matematiku a její vyučování. Euklides sesbíral a logicky 

uspořádal do té doby známé poznatky z geometrie a položil tak základy deduktivního budování 

geometrie. Většina tvrzení byla v jeho době již známa, ovšem výjimečnost a velikost Euklidova 

díla spočívá především v jeho vnitřní logické struktuře. V Euklidových Základech se prvních 

šest knih věnuje planimetrii a  poslední tři se pouští do problematiky geometrie prostoru. 

V knize XI jsou uvedeny základní prostorové vztahy a objem rovnoběžnostěnu, v knize XII je 

řešen objem jehlanu, válce, kužele a kulové plochy a v knize XIII nacházíme analýzu všech pěti 

platónských těles – tetraedru (čtyřstěnu), hexaedru (krychle), oktaedru (osmistěnu), dodekaedru 

(dvanáctistěnu) a ikosaedru (dvacetistěnu).  (Hejný a kol. 1988, s. 364).  

Je třeba zdůraznit, že Euklides nikde ve svých knihách nepočítá obsah kruhu či objem 

koule atp. Ne proto, že by neznal dávno existující přibližné výpočty, ale z toho důvodu, že 

samotné výpočty patřily do praktické geodézie (z řeckého geo – Země; daiesthai – dělit), 

nikoliv do teoretické geometrie. Jednotlivé věty v Základech týkající se míry geometrických 

útvarů mají charakter hledání podmínek, za kterých jsou tyto útvary, resp. tělesa stejná12, 

případně v jakém poměru jsou jejich obsahy nebo objemy.  

Ještě před Euklidovými Základy byly matematické znalosti (věty a jejich důkazy) 

z různých řeckých škol poprvé shrnuty a shromážděny v Základech Hippokrata z Chiu (kolem 

450 př. n. l.), které se však nedochovaly. Toto dílo obsahovalo dle starověkých historiků 

poznatky a fakta, které položily základ pozdějším Euklidovým Základům, především prvním 

čtyřem knihám. 

Z Euklidových Základů bych ráda věnovala pozornost úvodu první knihy, kde je seznam 

definic několika pojmů, které jsou seřazeny od nejobecnějších (až intuitivních) po relativně 

složitější a specifičtější. Uvedu prvních sedm definic (v Servítově překladu), protože v rámci 

praktické části této práce můžeme vidět, že jeden (dominantní) přístup k výuce geometrie 

postupuje v souladu s těmito definicemi – žáci se seznamují s pojmem (a příslušným značením) 

prvků bod, čára, úsečka, přímka, rovina atd. Druhý přístup podporuje názor, že žáci by měli 

začínat se zkoumáním těch geometrických útvarů, se kterými mohou mít reálnou zkušenost 

(např. krychle a krychlové stavby) a které nejsou tak abstraktní jako tyto nejobecnější pojmy.  

 

Def. 1. Bod jest, co nemá dílu.  

Def. 2. Čára je délka bez šířky. 

Def. 3. Hranicemi čáry jsou body.  

                                                 
12 Stejné útvary jsou pro Euklida „útvary se stejným obsahem“ případně „tělesa se stejným objemem“. 
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Def. 4. Přímá13 jest čára, která se svými body táhne rovně. 

Def. 5. Plocha jest, co má jen délku a šířku. 

Def. 6. Hranice plochy jsou čáry. 

Def. 7. Rovinná je plocha, která přímkami na ní jsoucími prostírá se rovně. 

Euklidovo pojetí obsahu ukáži na třech tvrzeních spějících k obsahu rovnoběžníku a 

trojúhelníku: 

Tvrzení VI. I14 (Poměr výšky a základny) 

Trojúhelníky a rovnoběžníky mající stejnou výšku mají se k sobě jako základny (Servít 

1907, s. 81). 

Tvrzení VI. 23 (Obsah rovnoběžníku) 

 Stejnoúhlé rovnoběžníky mají se k sobě jako poměry jejich stran (Servít 1907, s. 97). 

Toto tvrzení je zobecněním dnešního vzorce pro výpočet obsahu obdélníku, tedy že obsah 

obdélníku je roven součinu jeho délky a šířky. V návaznosti na tvrzení VI. I nám také vyplyne 

obsah rovnoběžníku jako součin jeho strany a výšky. Když tato dvě tvrzení zkombinujeme 

s větou dokázanou hned v první knize, dostaneme se k výpočtu obsahu trojúhelníku jako 

k polovině obsahu příslušného rovnoběžníku: 

Tvrzení VI. 23 (Vztah rovnoběžníku a trojúhelníku) 

 Když má rovnoběžník s trojúhelníkem touž základnu a jest mezi týmiž rovnoběžkami, 

rovnoběžník je dvakrát větší než trojúhelník. (Servít 1907, s. 21). 

Euklidův přístup ke zkoumání objemů těles budu ilustrovat na jehlanu. První ze série 

vět zabývajících se objemem trojbokého jehlanu se nachází v XXII. knize a postupně je 

zobecňováno na tvrzení o jehlanech s n-úhelníkovou podstavou. 

                                                 
13 „Přímka byla Řeky vnímaná jako konečný objekt (který lze neomezeně prodlužovat na obě strany), kdežto 

zhruba od období renesance je přímka chápaná jako nekonečný objekt, z něhož se usekávají konečné objekty – 

úsečky“ (Tavačová 2016, s. 17). 

14 Římská číslice odkazuje na číslo knihy Základů, arabská číslice představuje pořadí daného tvrzení. 
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Tvrzení XII. 3 (Objem trojbokého jehlanu) 

Každý jehlan, mající za základnu trojúhelník, dělí se ve dva jehlany stejné a navzájem 

i celému podobné, jež mají za základny trojúhelníky, a ve dva stejné hranoly; a ty dva hranoly 

jsou větší než polovina celého jehlanu (Obr. 2). (Servít 1907, s. 267)  

 

Obr. 2: Objem trojbokého jehlanu 

 

Tvrzení XII. 5 

Jehlany stejně vysoké, mající za základny trojúhelníky, mají se k sobě jako základny. 

(Servít 1907, s. 270)  

Následně je toto tvrzení zobecněno na jehlany s libovolnou n-úhelníkovou podstavou: 

Tvrzení XII. 6 

Jehlany stejné vysoké, i když mají za základny mnohoúhelníky, mají se k sobě jako 

základny. (Servít 1907, s. 271)  

 Z následujícího tvrzení XII. 7  plyne, že objem trojbokého jehlanu je třetinou hranolu 

majícího stejnou (shodnou) podstavu a výšku, což vyjadřuje dnešní vzorec pro objem 

trojbokého jehlanu.   

Tvrzení XII. 7 

Každý hranol, jenž má za základnu trojúhelník, dělí se ve tři stejné jehlany, jež mají 

základny trojúhelníky. (Servít 1907, s. 271) 
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Euklidovo dílo Základy je jedna z nejrozšířenějších knih a během víc než dvou tisíciletí 

bylo mnohokrát vydáno v překladech do nejrůznějších jazyků a dosud je vzorem učebnicím 

geometrie, podle nichž se vyučuje na základních a středních školách, ačkoli geometrie (a její 

výuka) prošla za toto období mohutným rozvojem. V anglickém školství 19. století byly 

původní Základy nejužívanější učebnicí geometrie. 

Na konci 18. a začátku 19. století byla v českých zemích intenzivně rozvíjena 

deskriptivní geometrie a také „v učebnicích byl zdůrazňován význam geometrických 

konstrukcí, dovednost přesného rýsování a numerických výpočtů v různých geometrických 

situacích“ (Jirotková 2010, s. 81). Co se týče překladů Euklida do češtiny, autorem prvního 

českého překladu byl František Servít (1848-1923), profesor klasických jazyků 

na vinohradském gymnáziu v Praze. Jeho překlad byl vydán Jednotou českých matematiků jako 

Eukleidovy Základy (Elementa). Knižní vydání doplnil František Servít krátkým úvodem, 

ve kterém stručně představil Euklida a jeho dílo, charakterizoval strukturu Základů a zmínil se 

taky o jejich nejvýznamnějších vydáních. Český matematik Petr Vopěnka (1935-2015) v letech 

2007 až 2011 znovu vydal Servítův překlad Základů, přičemž modernizoval Servítovu 

terminologii a překlad doplnil několika svými komentáři. Nejnovější verze Euklida a dalších 

významných řeckých textů je publikace Zbyňka Šíra – Řecké matematické texty, řecko-česky 

(Šír 2011).  

Obzvlášť důležitý je důkaz toho, že poměr obsahů dvou kruhů je stejný jako poměr 

druhých mocnin jejich průměrů. Tuto větu dokazuje Euklides v XII. knize Základů exhaustivní 

(vyčerpávací) metodou15, tj. postupným pokrýváním zaobleného útvaru mnohoúhelníky, 

ve snaze co nejvíce vyčerpat obsah daných zaoblených útvarů.  

 

Tvrzení XII. 2 (Obsah kruhu) 

 Kruhy mají se k sobě jako čtverce průměrů (Servít 1907, s. 265). 

Již v rámci egyptského přístupu k výpočtu obsahu kruhu jsme viděli, že konstantní 

poměr obvodu a průměru kruhu nebyl pro starověké učence tajemstvím. Hippokrates z Chiu 

a stejně tak Euklides sice formulovali tento vztah, konstantu (dnes označovanou řeckým 

písmenem π) nijak nepojmenovali a ani neuvádějí systematický postup jejího výpočtu – ten 

nacházíme až v díle slavného Archiméda ze Syrakus (3. stol. př. n. l.). Asi nejznámějším 

                                                 
15 Pojmenování exhaustivní metoda pochází až ze 17. století, nikoliv od Řeků (Kolman 1969, s. 113).  
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Archimédovým spisem je O měření kruhu, ze kterého se zachovaly pouze tři tvrzení, a to (Šír 

2011, s. 341): 

1) Každý kruh je stejně velký jako pravoúhlý trojúhelník, jehož jedna odvěsna je rovna 

poloměru a základna obvodu. 

2) Kruh je ke čtverci nad průměrem v poměru jako 11:14. 

3) Obvod každého kruhu přesahuje trojnásobek průměru o méně než jeho sedminu, avšak 

o více než o jeho deset jedenasedmdesátin.   

První věta pochází pravděpodobně od antického matematika Eudoxa (Šír 2011, s. 341) 

a Archimédes ji dokázal exhaustivní metodou – využil pravidelných mnohoúhelníků vepsaných 

a opsaných kružnici, začínajíc pravidelným šestiúhelníkem s tím, že každý další mnohoúhelník 

měl dvojnásobný počet stran. Text i umístění druhé věty je zřejmě porušeno, jelikož druhá věta 

plyne z věty třetí. Právě poslední tvrzení je nejzajímavější – vymezuje přibližnou hodnotu čísla 

π. „Archimédův výpočet se opírá o velikost obvodu kruhu, jehož hodnota leží mezi velikostmi 

obvodů dvou pravidelných 96úhelníků, jednoho vepsaného a druhého opsaného, přičemž se 

využívá známé nerovnosti 
265

153
< √3 <

1351

780
, kterou Archimédes přijal“ (Kolman 1969, s. 153).  

 

3.2.2 Geometrická algebra 

V současném vyučování matematice se žáci seznamují se světem aritmetiky, geometrie 

a algebry. V rámci vymezení kritických míst v oblasti geometrické míry bylo zmíněno i to, že 

geometrie je nahlížena odděleně od algebry, což platí i obráceně – algebra je nahlížena 

nezávisle od geometrie. Přitom historie nás učí, že i některá algebraická vyjádření (obzvláště ta 

jednodušší, která převládají ve vyučování matematice na druhém stupni ZŠ) mají svoji původní 

interpretaci v geometrii a že žák si vystačí s koncepty délky úsečky (případně grafického součtu 

a rozdílu úseček), obsahem obdélníku a objemem kvádru – což je učivo, se kterým se žáci 

seznamují většinou v 4. až 5. ročníku ZŠ (s objemem kvádru někdy až v 6. ročníku) – učebnice 

a také někteří učitelé tedy považují tyto koncepty za nejjednodušší v oblasti problematiky 

obsahu a objemu.  

Řekové vnímali i svět čísel optikou geometrie – ta jim umožňovala zviditelnit některé 

aritmetické (a dnes bychom řekli i algebraické) vztahy. Když matematici zjistili, že ne všechny 

jevy lze popsat pomocí poměru přirozených čísel, převedli je na jejich geometrické zobrazení. 

Dvojici proměnných x, y (řečeno dnešním jazykem) znázorňovala dvojice úseček, jejich součet 
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představoval součet těchto úseček a součin zase obdélník s rozměry x, y. Součin trojice 

proměnných (x, y, z) byl chápán jako kvádr s příslušnými rozměry. Jelikož žijeme 

v trojrozměrném světě, nebylo možné počítat se součiny více než tři proměnných, tak jak nám 

to umožňuje moderní algebra. Euklides se úlohám tohoto typu věnuje v druhé knize Základů. 

Tvrzení II. 4 (Druhá mocnina dvojčlenu) 

Když se přímka libovolně rozdělí, čtverec z celé rovná se čtvercům z úseček a dvojnásobnému 

pravoúhelníku úsečkami sevřenému (Servít 1907, s. 27). 

Na Obr. 3 je toto tvrzení ilustrováno již pomocí moderního algebraického jazyka.  

 

Obr. 3: Druhá mocnina součtu dvojčlenu 

Porozumění obsahu obdélníku a objemu kvádru tak má také hluboký algebraický přesah. 

Na těchto dvou konceptech stojí odůvodnění vztahů pro další geometrické útvary a jejich 

znalost a uchopení žáky jsou tak často považovány za samozřejmost. Otázkou však je (a bude 

to také jedna z věcí, kterou budu zkoumat v rámci analyzovaných učebnic), nakolik je 

využívána tato geometrická interpretace inspirovaná starověkým Řeckem ve výkladu učiva 

moderní algebry pro základní školy.  

3.3 Historický vývoj algebry a jejího jazyka  

Algebru jako část matematiky je možno vnímat různými způsoby a je nutno říct, že to, 

co se rozumělo pod algebrou před dvěma stoletími, se liší od dnešních moderních definic. 

Například skotský matematik Colin Maclaurin (1698-1746) popsal v polovině 18. století 

algebru jako „obecnou metodu počítání za pomocí určitých znaků a symbolů, jenž byly 

a2 

b2 
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zavedeny pro tento účel a byly shledány vyhovujícími“ (Katz 2013, s. 185). V této své definici 

dále nazývá algebru zobecněnou aritmetikou a zdůrazňuje, že pravidla, kterými se algebra řídí, 

fungují na stejném principu jako v klasické aritmetice. O několik let později Leonard Euler 

(1707-1783) definoval algebru jako „vědu, která učí, jak vyjádřit neznámé hodnoty pomocí 

hodnot známých“ (Katz 2013, s. 185). Z toho můžeme vidět, že algebra 18. století znamenala 

určování neznámých za použití symbolů a znaků a určitých metod, jak s těmito symboly 

zacházet. Dnešním pohledem bychom do algebry základní a střední školy zařadili například 

samotnou úpravu algebraických výrazů, řešení rovnic či soustav rovnic, práci s mnohočleny 

(včetně pravidel o počítání s mocninami) atd. 

I když dlouhá staletí bylo jádrem algebry hledání kořenů rovnic (lineárních, 

kvadratických, či rovnic vyšších stupňů) a samotné vzorce nejsou v pravém smyslu slova 

rovnicemi, dnes svým jazykem, formou a určitými pravidly ohledně manipulace – rovnice 

jednoznačně připomínají. Důvodem je právě postupný vznik symbolického jazyka, který 

v průběhu času pronikl do všech oblastí matematiky a svým způsobem nahradil dlouhé slovní 

zápisy. 

Jazykem rozumíme „libovolný systém znaků, prostřednictvím kterých se uskutečňuje 

myšlení a komunikace“ (Hejný a kol. 1988, s. 26). Jazyk matematiky podléhá vývoji a změnám, 

stejně tak jako jazyk přirozený. Matematická symbolika vznikala pomalu a určujícími 

tendencemi jejího vývoje byly „ekonomizace a strukturalizace“ (Hejný a kol. 1988, s. 27). 

Například zápis  čísel římskými číslicemi je stručnější než zápis pomocí daného počtu čárek 

nebo zářezů, kterými člověk původně evidoval počet prvků. Na druhou stranu, zápis čísel 

v desítkové soustavě je víc strukturalizovaný, než římské číslice. 

V mnoha odborných textech se rozlišují tři stádia symbolického jazyka algebry 

z hlediska jeho historického vývoje – stádium rétorické, synkopické a symbolické. Rétorickým 

stádiem algebry rozumíme období, kdy všechna tvrzení, věty, rovnice i veškerá argumentace 

a postupy řešení byly formulovány slovně – v souvislých větách. Toto stádium zahrnovalo 

období od roku 800 n. l., kdy Al-Chwarizmi napsal své pojednání Krátká kniha o počtu algebry 

a al–muqábaly (Al Chvárizmí 2008), a trvala až do 16. století. Mohlo by se zdát, že toto období 

není pro dějiny algebry významné, opak je však pravdou – například se tímto způsobem 

podařilo vyřešit (a formulovat řešení) rovnice třetího stupně. V synkopickém stádiu jsou v rámci 

algebraických tvrzení použity nějaké zkratky představující první písmena odborných termínů, 

tedy např. p pro operaci plus, m pro mínus atd. Toto stádium zahrnovalo období od 15. století 

až po 17. století – částečně se tedy překrývalo s rétorickou algebrou. Například Cardano 

ve spise Ars Magna některé myšlenky formuluje i řeší rétoricky, jiné zapisuje v jazyku 
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synkopické algebry. Symbolické stádium znamená již úplné využití symbolů a značek, která 

zastupují číselné hodnoty i operace mezi nimi. Mezníkem, který znamená nástup symbolické 

algebry jsou Vietovy In Artem Analytica Synagoge (1591) a pak především Descartův spis 

Geometrie, který do češtiny přeložil Jiří Fiala v roce 2010 (Descartes 1637). 

Můžeme vidět, že jednotlivá stádia trvala vždy několik staletí a hranice mezi nimi nejsou 

jednoznačné. V našem pojetí finální – tedy Descartův –  jazyk, který je dnes často předkládán 

žákům jako hotová věc, byl přijímán a obecně aplikován jen postupně. Je však důležité 

uvědomovat si i stádia, která symbolickému jazyku předcházela. Zásadní rozdíl mezi 

synkopickým a symbolickým stádiem je ten, že jazyk synkopické podoby algebry je 

jednoznačně navázán na konkrétní přirozený jazyk – je tedy uplatnitelný v rámci dané jazykové 

komunity. S podobou synkopické algebry žák dodnes aktivně pracuje a i výše zmiňovaná 

ustálená písmena (např. r pro poloměr, resp. d průměr kruhu a další) vznikly ze začátečních 

písmen daných termínů v příslušném jazyce, a kdyby se tyto termíny v našem hovorovém 

jazyce nelišily, nepociťovali bychom dnešní značení jako abstraktní – odvolávalo by zřejmě 

na daný termín. Nemůžeme je tak považovat (minimálně z pohledu českého jazyka) za typické 

příklady aplikace synkopické algebry. Typickými příklady jsou: 

- Měrné jednotky, tedy například zkratky m pro metr, l pro litr, g pro gram atd. 

- Často užívané značení některých charakteristických prvků geometrických útvarů – 

kružnice k, střed S, těžnice t, výška v, osa o, atd16. 

- Eulerův vztah pro mnohoúhelníky, ve kterém značíme s počet stran a v počet vrcholů 

(v případě mnohostěnů značí h počet hran, s počet stěn, v počet vrcholů) 

K pochopení vývoje myšlení může pomoci studium vývoje symbolického jazyka. Jako 

příklad může sloužit hledání symbolu pro operaci sčítání a odčítání a pro označení neznámé, 

resp. proměnné. V následujících odstavcích bude problematika vývoje symbolického jazyka 

ilustrována právě na těchto příkladech. 

Na některých egyptských papyrech (např. na Rhindově papyru) se vyskytuje pro 

označení operace sčítání a odčítání symbol nohou - jdoucích dopředu pro sčítání a jdoucích 

dozadu pro odčítání17. Antický matematik Diofantos používal pro vyznačení sčítání nejčastěji 

juxtapozici, tj. pouhé umístění jednotlivých symbolů vedle sebe, v několika případech 

                                                 
16 Do této kategorie by spadalo i označení rozměrů kvádru – tedy délku, šířku a výšku –  pomocí písmen d, š, v.  

17 Tato představa sčítání a odčítání jako kroků, společně s odpovídajícími symboly, připomíná prostředí Krokování 

v Hejného metodě, ve kterém se žáci prvního ročníku základní školy učí sčítat a odečítat.  
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nacházíme i symbol lomítka18 (/) (Cajori 1998, s. 229). Obrácené písmeno psí se zkrácenou 

vrchní částí označovalo operaci odčítání – o motivaci pro tento symbol existuje více teorií 

(Cajori 1998, s. 73). Dnešní symboly + a – se objevily v posledním dvacetiletí 15. století  

v rukopisech německých matematiků a první, kdo tyto symboly použil ve svých publikacích, 

byl Johan Widman v roce 148619 (Cajori 1998, s. 231). Symbol + je s největší pravděpodobností 

odvozen od latinského slova et znamenajícího a. Trvalo však ještě víc než století, než se tento 

symbol uchytil globálně. Matematici 15. století jako například Nicolas Chuquet, Luca Pacioli, 

ale i významný matematik 16. století Gerolamo Cardano používali  𝑝 , resp. p, pro sčítání jako 

zkratku ze slova plus a �̃�,  resp. m pro odčítání, odvozeno zase z termínu minus. Samotné 

termíny plus a minus  mají základ v latině a znamenají „víc, ve větším množství“ resp. „méně, 

menší“. Shrnutí nabízí následující tabulka: 

 

Egypt 

(16. stol. př. n. l) 

Diofantos 

(3. stol. př. n. l.) 

J. Widman 

(15. stol.) 

Chuquet, Pacioli, Cardano 

(15. stol. – 16. stol.) 

 

žádný speciální znak, 

juxtapozice 
+ 𝑝, resp. 𝑝 

 
 − �̃�,  resp. 𝑚 

Tab.  4: Zápis operace sčítání 

Tento příklad ilustruje, že to, co dnes pokládají žáci již od prvního ročníku základní 

školy za samozřejmost – zápis jednotlivých operací – je výsledkem dlouholetého vývoje.  

Egyptská matematika (a taky babylonská) spadá do rétorického stádia vývoje 

algebraického jazyka. Na egyptských papyrech nacházíme několik úloh, které bychom dnes 

nazvali algebraickými – tj. takových, že je potřeba najít neznámou hodnotu, resp. vyjádřit víc 

neznámých. Tyto úlohy mají geometrický kontext a opírají se o obsah některých útvarů. Jsou 

zadány jako souvislý text a v rámci řešení opisoval písař podrobně veškeré kroky, které 

vykonával, nabízel slovní návod, jak úlohu řešit.  

Podobně jako v egyptských spisech, i v Euklidových Základech nacházíme úlohy 

na určení jedné nebo víc neznámých v rámci geometrického kontextu. Řecké pojetí matematiky 

                                                 
18 Vodorovné lomítko se dnes používá ve smyslu dělení. V tomto významu se poprvé objevuje u Leonarda 

Pisánského (1170-1250) a jeho historie je velmi zajímavá. „Vzniklo ze slova solidus – šilink. Psalo se totiž např. 

5s6d – quinque solidi sex denarii (pět šilinků a šest denárů) jenže s se psalo uprostřed slov jako dlouhé s – „∫“ – 

a jeho narovnáním vznikl zápis 5/6. Dlouhé s se nám zachovalo ve znaku pro integrál (sumu)“ (viz komentář ke 

Descartes, 2010, s. xiv). 

19 Řeč je o publikaci Behende und hüpsche Rechenung auff allen Kauffmanschafft. 
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však bylo čistě geometrické – kdybychom přeložili některá na první pohled čistě geometrická 

tvrzení do moderního algebraického jazyka, dostali bychom se k několika algebraickým 

identitám, případně k řešením lineárních či kvadratických rovnic.  

Zvláštní postavení v rámci řeckého pojetí algebry má Diofantos z Alexandrie (přibližně 

3. stol. n.l.), který popsal originální metodu řešení úloh, které bychom dnes nazvali lineárními 

a kvadratickými rovnicemi, případně jejich soustavami. V zápisech používal jistou formu 

značek a symbolů, především písmena řecké abecedy s různými indexy, případně variace 

na tato písmena, jelikož v řecké matematice označovala písmena až na pár výjimek číselné 

hodnoty. Diofantovy zápisy bychom tedy zařadili do období synkopické algebry. Pro ilustraci, 

symbol připomínající řecké písmeno ϛ (sigma) reprezentoval neznámou hodnotu20 (tedy dnešní 

tradiční x),  ∆𝑌 označovalo druhou mocninu neznámé21 (tedy x2) a K𝑌22 bychom do dnešního 

matematického jazyka přeložili jako x3 (Cajori 1998, s. 229).  

Jak můžeme vidět, mezi druhou a třetí mocninou jedné neznámé není v Diofantově 

symbolice přímý vztah, tak jak je tomu v případě moderního značení, jehož autorem je René 

Descartes (1596-1650). Descartes symbol x pro neznámou poprvé použil ve své publikace 

La Géométrie (Descartes 1637). Co je však na Diofantově značení pozoruhodné, je to, že 

v podstatě až do Descartovy symboliky nedošlo v případě značení neznáme hodnoty 

k zásadnějšímu posunu a až do 16. století se používalo pro Diofantovo ϛ (tedy pro neznámou) 

písmeno N (zkratka od numerus – počet), Q (quadratus - čtverec) pro ∆𝑌, a písmeno C (cubus 

- krychle) místo K𝑌. Jednotlivé zápisy shrnuje následující tabulka.  

Podstatné změny uskutečnil jen několik let před Descartem Francois Viete (1540-1603) 

– neznámé veličiny označoval velkými písmeny A, E, I, O, U, Y (tedy samohláskami) a známe 

veličiny zase velkými písmeny pro souhlásky (B, C, D, F, G, H, J). Jeho vzorce obsahovaly 

ještě mnoho slov, například rovná se, násobeno atd. 

René Descartes v La Géométrie bez nějakého úvodního komentáře zavádí počáteční 

malá písmena latinské abecedy (a, b, c, …) pro označení známých veličin a koncová písmena 

latinské abecedy (z, y, x) pro značení veličin neznámých. V rovnicích převažuje symbol x. 

„Descartovo značení x, y, z nebylo přijato hned, pokračovalo se v různých systémech dřívějšího 

značení“ (viz  komentář ke Descartes, 2010, s. xiii). 

                                                 
20 Je to odvozeno z posledního písmene řeckého slova arithmos znamenajícího číslo. 

21 Řecké slovo dynamis (Δ – v řecké abecedě velké písmeno D) znamená sílu. 

22 Kubos označuje v řečtině krychli. 
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Co se týče provázanosti neznámé s jejími mocninami, Descartes píše: „Často však 

nepotřebujeme kreslit tyto úsečky na papír, ale stačí je označit několika písmeny, každou 

jedním písmenem. Tak pro přidání úsečky BD k úsečce GH, nazvu jednu a a druhou b a napíši 

a+b; a  a – b pro odečtení b od a; a ab pro násobení jedné druhou; a 
𝑎

𝑏
  pro dělení a úsečkou b; 

a  aa nebo a2 pro násobení a sama sebou; a  a3 pro násobení ještě jednou a a tak dále 

do nekonečna (Descartes 2010, s. 3).  Shrnutí nabízí následující tabulka: 

 Neznámá Druhá mocnina neznámé Třetí mocnina neznámé 

Diofantos 

(3. stol. n. l.) 
ϛ ∆𝑌 𝐾𝑌 

Fermat 

(16.-17. stol.) 

N 

(numerus) 

Q 

(quadratus) 

C 

(cubus) 

Descartes 

(17. stol.) 
x xx (x2) x3 

Tab.  5: Historický vývoj značení neznámé hodnoty  

Brzy po zavedení algebraických symbolů do matematiky byly geometrické úlohy 

formulovány v jazyku algebry. Právě řešení některých geometrických úloh vedlo k nutnosti 

zavedení algebraické symboliky (Cajori 1998, s. 425). Tu ve svých dílech v nějaké podobě 

použili Luca Pacioli (1445-1514), Niccolo Tartaglia (1449-1557), Girolamo Cardano (1501-

1576), Rafael Bombelli (1526-1572), Francois Viete a další. Po mnohá staletí se však vedly 

mezi matematiky spory o tom, zdali matematická symbolika (a v jaké podobě) patří 

do geometrie – do zadání geometrických úloh a jejich řešení, do formulace tvrzení a jejich 

důkazů. Na jedné straně stáli zastánci čistě slovního popisu, kteří odmítali jakoukoliv 

algebraickou symboliku, na druhé straně jim oponovali ti, kteří trvali na použití symbolického 

zápisu – tedy i zápis vzorce pro obvod, obsah nebo objem geometrických útvarů pomocí 

neznámých, různých ideogramů a piktogramů, a s použitím algebraických symbolů 

pro základní matematické operace, jako například + a –. Byli dokonce  i takoví, kteří 

prosazovali vyloučení veškerého slovního popisu v geometrii. 

V období renesance (14.-15. století) se potřeba symboliky projevila víc v algebraických 

úlohách, než v geometrických. V průběhu 16. století se již používala symbolika pro zápis 

rovnic, jednotlivé kroky řešení byly nadále popisovány slovně (Cajori 1998, s. 426). Větší 

průlom nastal v 17. století, kdy symbolický jazyk matematiky nahradil slovní vyjadřování 
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v mnohem větší míře než kdykoli předtím, což se projevilo především ve snaze o překlady 

významných antických děl do moderního jazyka matematiky. Symbolika ovšem nebyla 

unifikována a jednotliví matematici přicházeli se svými verzemi značení a způsoby zápisu 

matematických vět a jejich důkazů. Mezi významné matematiky této doby, kteří ve velké míře 

začali používat symbolický jazyk, patří Pierre Herigone (1580-1643), William Oughtred (1574-

1660) nebo J. H. Rahn (1622-1676). William Oughtred použil ve svých dílech něco přes sto 

padesát nových symbolů (Cajori 1998, s. 427). Přeložil do latinského jazyka desátou knihu 

Eukleidových Základů, ve kterém se držel značně ideografického jazyka. John Wallis (1616-

1703), jeho věrný následovatel, do své publikace o kuželosečkách zahrnul „víc matematické 

symboliky než jakýkoliv matematik před ním“ (Cajori 1998, s. 423). Filozof Thomas Hobbes 

(1588-1649) otevřeně namítal vůči tomuto stylu a vyjádřil se, že Wallisovo dílo je celé pokryto 

„strupem symbolů, který neměl trpělivost zkoumat, jakkoliv dobře nebo špatně demonstrovaly 

požadované“ (Cajori 1998, s. 423). Dál Hobbes pokračuje: „Symboly jsou jako nehezké, i když 

potřebné, lešení demonstrace. [...] Symbolický jazyk, ačkoli zápis zkracuje, nenapomáhá 

čtenáři porozumět mu lépe, než kdyby byl napsán slovy. Protože představa o přímkách 

a jednotlivých útvarech musí pramenit ve slovech buď vyslovených, nebo myšlených. 

Následkem je dvojnásobná zátěž mysle – převedení symbolů do slov, které jsou taky pouze 

symboly, a pak náhled do významu těchto symbolů. Když navíc uvážíte, že antičtí autoři jej 

nikdy pro zápis geometrických vět  a důkazů nepoužívali, myslím si, že do budoucna jej taky 

nebudete mít v takové oblibě“ (Cajori 1998, s. 427).    

3.3.1 Etymologie symbolů v oblasti míry 

Ve školní praxi se v rámci matematiky potkáváme s jistou mírou konvence – 

terminologickou (tedy pojmenovávání prvků, operací, konceptů atp.), vázanou na konkrétní 

jazyk; a symbolickou, která spočívá v používání různých značek zkracujících dlouhý slovní 

zápis. V ideálním případě vyplyne symbol/značení z pojmu (tedy že zkratku tvoříme například 

z prvního písmene slova) a je tak do jisté míry průhledný a odvoditelný, písmena pak působí 

méně abstraktně a mohou tak pomoct k porozumění vzorci.  Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly 

2.2.3, vzorce pro míru v geometrii patří z hlediska práce s algebraickým jazykem do hladiny 

modelování – úlohou žáka je poznatek, kterému porozuměl a umí vysvětlit přirozeným 

jazykem, přeložit do symbolického jazyka.  

To, že v češtině začínají termíny obvod, obsah a objem na stejné písmeno a navíc se 

v hovorové řeči používají i v jiném významu, než je ten matematický, může způsobit u žáků 
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zmatek. Tento problém je však čistě terminologický – neznalost termínu neznamená, že žák 

danému konceptu nerozumí. Zápisy vzorců prezentované v učebnicích, resp. v rámci učitelova 

výkladu jsou v souladu s obecně platnou konvencí a využívají obecně platných zkratek 

pro jednotlivé pojmy. Jednotlivé zkratky mají původ nejčastěji v řečtině nebo latině a v případě 

některých jazyků si i odpovídající pojmy udržely řecký či latinský původ. Čeština je v mnoha 

případech výjimkou – jednotlivé zkratky neplynou přímo z českého termínu.  

 

Obsah [A] – z latinského area  

  České značení S je pravděpodobně odvozeno z francouzského slova surface, které 

původně pochází z latinského superficies. Předpona super- značí předponu na, kořen slova 

facies znamená tvar. Dalo by se to tedy vyložit jako tvar, který je na něčem (na povrchu 

něčeho), jako například „kůže, která pokrývá povrch těla“ (Schwartzman 1994, s. 215). 

V pozdějším významu se slovo surface používalo ve smyslu tenkého vnějšího pokrytí,  něčeho 

plochého a tenkého. Ze stejného základu facies pochází i francouzské slovo face (které prošlo 

také do anglického jazyka) a v dnešním smyslu slova znamená tvář. Je zajímavé, že v angličtině 

je slovo face matematický termín pro stěnu tělesa. Z původního latinského superficial se jak 

ve francouzštině, tak i angličtině vyvinulo slovo se zápornou konotací – povrchní – i v českém 

jazyce tedy vidíme vztah mezi matematickým a nematematickým význam výrazu povrch. 

V češtině způsobuje problémy i terminologické rozlišení obsahu (u dvourozměrných 

útvarů) a povrchu (u trojrozměrných těles)23. Geometricky se jedná o ten samý koncept – 

pokrývání útvaru čtverci – a klasicky se používá i stejné zkratky S. Rozdílné termíny však 

mohou působit tak, že se jedná o dva odlišné koncepty, obzvlášť v případě, že učitel příliš trvá 

na dodržování přesné terminologie na úkor porozumění geometrického významu.  

 

Objem [V] – z latinského volumen [V] 

Původní latinský termín označuje něco svinutého – svitek papíru, pergamenu atp. Když 

byly svitky nahrazeny knihami jako nejpoužívanějším způsobem záznamu řeči, význam se 

přenesl i na knihy. Na začátku 16. století volume znamenalo velikost, resp. masivnost knihy – 

množství prostoru, který kniha zabírala. V 17. století bylo slovo volume poprvé použito 

ve významu velikosti nějakého předmětu obecně, nikoliv jen knihy. Ovšem až na konci 19. 

                                                 
23 Například v angličtině nacházíme termíny area (ve smyslu našeho obsahu) a surface area (pro povrch). U obou 

je však přítomen výraz area a používá se i stejná zkratka – A. 
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století získalo slovo dnešní rozšířený význam –  množství a začalo se používat i v matematickém 

významu jako velikost trojrozměrného prostoru, který zabírá těleso.  

Průměr [d] –  z řeckého dia- (skrz), metron (měřit); [d] 

V řecké matematice se potkáváme častěji s průměrem než s poloměrem – Euklides 

na úvod Základů definuje průměr kruhu jako „některou přímou čáru vedenou středem a končící 

se na obou stranách obvodem (periferia) kruhu, jež také rozděluje kruh na poloviny“ (Servít 

1907, s. 1).  

Poloměr [r] – z latinského radius [r] 

Slovo radius znamenalo původně tyč (žerď, palici). V geometrii je možné tento význam 

vidět v případě vyznačení poloměru kružnice – vypadá jako tyč spojující střed kružnice se 

samotnou kružnicí. Ze stejného základu pochází i slovo rádio, právě z důvodu jeho 

geometrického významu – rádiové vlny vyzařují ze svého středu jako poloměry kružnice.  

Následující tabulka shrnuje vybrané geometrické pojmy v oblasti míry v několika 

světových jazycích. Jak můžeme vidět, ve vybraných cizích jazycích plynou konvencionální 

zkratky termínů ze slovního pojmenování i v případech, ve kterých to v češtině neplatí. 

 

 

 

Symbol 𝝅 

Pravděpodobně nejstarší použití písmene jako reprezentanta poměru obvodu kruhu 

k jeho průměru nacházíme v díle matematika J. Christopha Sturma (1635-1703), který ve své 

publikaci Methesis enucleata (1689) použil symbol e – toto označení se však nedočkalo 

Čeština Časté 

značení 
Řečtina Latina Angličtina Němčina Francouzština 

Obvod 
P 

Periféreia 

Perimetro 
Undique Perimeter Umfang Périmètre 

Obsah A Perioché Area Area Flächeninhalt Aire 

Povrch 

A Perioché Area 
Surface 

area 

Oberflächen- 

bereich 
Superficie 

Objem V Ónkos Volumen Volume Volumen Volume 

Poloměr 

r Aktína Radius Radius 
Halbmesser 

Radius 
Rayon 

Průměr d Diámetros Diametro Diameter Durchmesser Diamètre 

Tab.  6: Porovnání terminologie ve světových jazycích 
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obecného přijetí. Před Sturmem byl tento poměr označován dvojicí písmen ve tvaru zlomku. 

William Oughtred ve svém díle Clavis mathematicae (1647) použil symbol 
𝜋

𝛿
. Toto označení 

konkrétně nespecifikuje, ale bezpochyby π (pí) bylo odvozeno z původně řeckého termínu pro 

obvod – peripheria – které se vedle perimeter používá i v angličtině a dalších světových 

jazycích. Samotná řecká předpona peri-, objevující se v obou těchto termínech znamená 

„kolem“. Řecké písmeno δ (delta) reprezentovalo diameter, tedy průměr. Poloměr označil 

Oughtred písmenem R, z latinského radius. Oughtredovo značení převzali další matematici, 

například David Gregory (1661-1798) nebo Isaac Barrow (1630-1677) (Cajori 1998, vol. II, 

s. 9).  

Symbol π v dnešním smyslu slova (tedy jako 3, 14159…) se poprvé objevil v roce 1706 

a použil ho velšský matematik William Jones (1675-1749) v publikaci Synopsis palmariorum 

matheseos. Dalo by se říct, že tak učinil velice nenápadně, neuvědomujíc si, že dělá něco 

význačného a přelomového. „Uvedení tohoto významného návštěvníka ze světa řeckých 

písmen na scénu matematické historie není doprovázeno žádným sáhodlouhým úvodem –  ono 

prostě přišlo –  neokázale, nečekaně“ (Cajori 1998, vol. II, s. 9). Ovšem ani po Wallisově 

publikaci nebyl symbol π okamžitě přijat širší matematickou obcí. Mnoho matematiků 

pokračovalo v zavedené tradici a zapisovalo tuto konstantu ve tvaru zlomku, případně jako 

poměr δ.π – jelikož jeden ze způsobů poměru byl pomocí tečky. 

Švýcarský matematik Leonhard Euler (1707-1783) v roce 1734 v jedné ze svých prací 

pro označení daného poměru použil p místo π, ovšem o dva roky později už píše 1: π. V jeho 

dalších pracích nacházíme π ve smyslu jeho dnešního významu. V korespondenci mezi 

Leonhardem Eulerem a Christianem Goldbachem (1690-1794) z tohoto období je rovněž 

používán symbol π. Johann Bernoulli (1667-1748) v dopisech Eulerovi z roku 1739 používá 

písmeno c (z latinského circumferentia – obvod), rok na to už začíná používat π, stejně tak přes 

korespondenci s Eulerem se symbol π dostává i k synovci Johanna Bernoulliho, Nikolausovi 

Bernoullimu. Obecné popularitě tohoto značení bezpochyby přidaly obzvláště další Eulerovy 

publikace z druhé poloviny 18. století. 
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4 Analýza učebnic 

Výuka míry v geometrii na základních i středních školách je velmi široká oblast 

a obsahuje v sobě mnoho podoblastí, se kterými se žák dostává do kontaktu v každém ročníku  

– žáci se postupně seznamují s jednoduššími útvary nebo tělesy a postupně své znalosti 

a předměty zkoumání prohlubují, rozšiřují a zobecňují. Z tohoto důvodu je potřeba zkoumat 

nikoliv učebnice jednoho ročníku, ale podívat se na pojetí této problematiky napříč 

jednotlivými ročníky. Ve své práci budu proto analyzovat dvě řady učebnic prvního stupně 

a  dvě řady učebnic pro druhý stupeň a víceletá gymnázia.  

Co se týče tematického celku geometrie v učebnicích pro jednotlivé ročníky základní 

školy, můžeme rozlišit dvojí způsob jeho zařazení mezi ostatní tematické celky. V prvním 

pojetí jsou jednotlivé oblasti zřetelně odděleny a probírány jedna po druhé –  každá kapitola 

tedy odpovídá jednomu tematickému celku, který se má v daném ročníku probrat. V učebnicích 

postupujících podle Hejného metody se tematické celky mnohem častěji střídají –  jsou 

probírány po malých úsecích a rozloženy do jednotlivých dílů této řady učebnic tak, aby na 

konci základní školy měli žáci probrané učivo podle očekávaných výstupů Rámcového 

vzdělávacího programu.  

Ještě před vymezením kritérií, na základě kterých budu jednotlivé řady učebnic 

analyzovat, považují za nutné zdůraznit, že ve školní praxi je častokrát mnohem důležitější 

samotný učitel než učebnice. Svým přístupem k vyučování (a tedy i stylem, jakým pracuje s 

učebnicí) určuje směr výuky. Rozhodující je hlavně míra zapojení žáků – tedy nakolik dává 

učitel prostor k diskusi mezi žáky, jak hodnotí různé způsoby a zápisy řešení, které se mezi 

žáky objeví, jak přistupuje k  chybě, jak žáky motivuje a svými otázkami a zadávanými úlohami 

je přivádí k zamyšlení se a objevení souvislostí mezi tím, co se právě učí a tím, co už znají atd. 

Uvědomuji si tedy, že způsob učitelovy (a také žákovské) práce s učebnicí může mít mnoho 

podob, a z tohoto důvodu chci přistupovat k vybraným učebnicím s jistým nadhledem. Budu se 

snažit co nejobjektivněji komentovat organizaci učebnice a její pojetí problematiky vymezené 

v této práci. V případě, že u některých cvičení nebo tematických celků zdůrazním jisté 

nedostatky a možné přesahy, které učebnice přímo nenabízí, neznamená to, že tento rozměr 

nemůže do hodiny přinést učitel.  

V jednotlivých kapitolách této práce jsem se věnovala problematice geometrických 

vzorců z několika pohledů. Na začátku práce byla představená kritická místa v oblasti míry 

v geometrii, tak jak jej popisuje Vondrová a Rendl (2012, 2015), společně s příčinami jejich 

vzniku z pohledu metodiky vyučovacího procesu (Vondrová a Rendl 2015; Jirotková 2010). 
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Pak byly stručně popsány dva modely uchopování matematických pojmů u žáků – Hejného 

mechanismus poznávacího procesu a hypotetická učební trajektorie pro obsah a objem podle 

Tůmové (2016). Stěžejním didaktickým přístupem je metoda genetické paralely (Hejný a kol. 

1998) – tedy myšlenka souladu fylogeneze a ontogeneze matematického myšlení. Jelikož 

u Hejného i Tůmové je vzorec v nejvyšší úrovni poznatkové struktury, zaměřila jsem se v další 

části práce na historický vývoj pojetí obsahu a objemu a také způsobů jazyka jejich zápisu – 

od přirozeného až po symbolický. V rámci analýzy učebnic se pokusím propojit tyto náhledy 

na vzorce – tedy fylogenetický i ontogenetický – v mezích didaktických teorií prezentovaných 

v této práci. Historie mi bude sloužit jako podklad pro lepší porozumění konkrétním 

metodickým přístupům a způsobům výkladu učiva, které jsou v dané řadě učebnic 

prezentovány. Znalost historického vývoje může být jedním z nástrojů k objasnění žákovských 

chyb a problémům s porozuměním vzorcům.  

Seznam kritérií je následující: 

I. Míra oddělenosti geometrie a algebry (resp. geometrie a aritmetiky) 

- Do jaké míry je geometrie od algebry (aritmetiky) oddělena a v jakých případech 

dochází k jejich propojování/míchání? 

II. Koncept versus vzorec 

- Nakolik je koncept obsahu redukován na znalost vzorce? 

III. Předčasná algebraizace 

- V jakém ročníku je žákům uveden vzorec a jak je motivován? 

- Existuje přemostění mezi přirozeným a symbolickým jazykem v geometrii? 

IV. Konvence symbolů (značení)  

- Jak je vysvětleno značení, které neplyne z přirozeného jazyka (obsah S, objem V, 

poloměr r, průměr d, konstanta π)? 

V. Interference přirozeného jazyka a přesnost terminologie 

- Upozorňují učebnice na to, že v přirozeném jazyce je nejednoznačnost termínů obsah 

(objem)? 

- Nakolik je kladen důraz na přesnost terminologie versus na porozumění termínům 

(pojmům)? 

VI. Motivace 

- Jak jsou úlohy na obsah (objem) motivovány 
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VII. Pestrost separovaných modelů a generický model 

- Jaké různé separované modely učebnice nabízí? 

VIII. Rozvoj nenumerického a numerického uvažování 

- Jaké typy úloh z hlediska jejich zařazení do jednotlivých úrovní hypotetické učební 

trajektorie (viz Tab.  1, Tab.  2) v učebnicích najdeme?  

Cílem následujících kapitol bude zaměřit se na dvě řady učebnic pro 1. stupeň a dvě řady 

pro 2. stupeň a analyzovat je na základě stanovených kritérií.  

Žák nastupující do 1. ročníku základní školy si v sobě nese určité intuitivní představy 

o geometrických útvarech a tělesech. Jedním z cílů výuky matematiky je v průběhu 

jednotlivých ročníků přimět žáky vyměnit intuici za schopnost geometrické jevy zdůvodňovat. 

Jak ale ukázaly předchozí kapitoly, je velmi důležité načasovat požadavky (rozsah a obsah 

učiva, zvolený jazyk, kritéria přesnosti ve vyjadřování a v matematické terminologii) tak, aby 

si dítě odneslo co nejvíce a hlavně neztratilo pod tíhou nepřiměřeně náročného učiva motivaci 

poznávat.  

Výuka matematice na druhém stupni základní školy v mnoha ohledech navazuje na to, 

s čím se seznámili žáci na prvním stupni. Může se stát, že každý žák ve třídě si z hodin 

matematiky na prvním stupni přináší odlišné zkušenosti a jeho znalosti jsou na jiné úrovni, než 

u jeho spolužáků. I když tedy učivo druhého stupně navazuje na něco, co se žáci učili na prvním 

stupni, učitel musí předpokládat i to, že v některých případech mohlo být učivo uchopeno 

na úrovni formálního poznatku.   

4.1 Řada učebnic ALTER pro první stupeň ZŠ 

I. Míra oddělenosti geometrie a algebry (resp. geometrie a aritmetiky) 

Řada učebnic nakladatelství Alter pro 1. ročník se skládá ze tří sešitů (pracovních 

učebnic). První a druhý díl se věnuje numeraci, sčítání a odčítání do 10. Úlohy v jednotlivých 

kapitolách jsou čistě aritmetické. Žáci se učí psát číslice a provádět jednoduché součty a rozdíly 

s tím, že v několika málo příkladech mají nakreslit žádaný počet pomocí malých kroužků, 

trojúhelníků nebo čtverečků. Předpokládá se tedy nějaká intuitivní představa jednotlivých 

geometrických útvarů a v rámci hodiny by zřejmě došlo i na jejich pojmenování učitelem. Nedá 

se však říct, že by úlohy byly geometrické. K těm se žáci systematičtěji dostávají v průběhu 3. 

ročníku s tím, že kapitoly věnované geometrii jsou řádně odděleny od kapitol aritmetických. 
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II. Koncept versus vzorec 

V učebnici pro 4. ročník se žáci dostávají ke kapitole Obsah obdélníku (Blažková et al. 

2013b, s. 130). Úlohou žáků je dorýsovat čtverečky (resp. čtvereční centimetry) do  obrázku 

(viz Obr. 4) a žákům je vysvětlen koncept obsahu – pokrývání útvarů jednotkovými čtverci – 

žáci však do tohoto okamžiku nemají moc zkušeností se čtvercovou sítí nebo s pokrýváním 

útvarů čtverci. 

 

 

Obr. 4: Obsah obdélníku 

Dvě krátké úlohy procvičují obsah jako pokrývání úvaru čtverci – žákům jsou dány 

strany a a b a podobně jako v úvodním obrázku si mají obdélník narýsovat a rozdělit na čtverce. 

Vyvstává otázka, nakolik je v tomto typu úlohy procvičován obsah jako koncept a nakolik 

samotné rýsování. Autor učebnice se dále ptá, zdali „vždy, když chceme určit obsah obdélníku, 

je nutné pokrývat ho čtverci o obsahu 1 cm2“ (Blažková et al. 2013b, s. 130). Odpovědí je, že 

„určovat obsah obdélníku jeho pokrýváním čtverci o obsahu 1 cm2 je zdlouhavé a často 

nemožné, proto jej můžeme určit výpočtem“ (Blažková et al. 2013b, s. 130). Autor zřejmě 

myslel, že u větších útvarů by bylo zdlouhavé počítat obsah postupným pokrýváním 

jednotkovými čtverci, ovšem formulace této myšlenky může vyznít tak, že pokrývání čtverci 

a příslušný výpočet spolu nesouvisí. Tvoří se jistá bariéra mezi konceptem obsahu a obecným 

vzorcem pro jeho výpočet.  

Převahu obecného vzorce nad konceptem možno zřetelně pozorovat v rámci zjišťování 

obsahu složitějších útvarů, tedy útvarů rozložitelných na obdélníky a čtverce. Jak píší autoři, 

obsah těchto útvarů umíme spočítat, protože známe vzorec. Vhodným zasazením útvarů 

do čtvercové sítě by v případě porozumění konceptu obsahu nebyl problém spočítat obsah i 

dalších útvarů, např. trojúhelníků. 

III. Předčasná algebraizace 

Vzorec pro obsah obdélníku je formulován ve 4. ročníku nejdříve slovně jako 

vynásobení dvou sousedních stran obdélníku a hned pak symbolickým jazykem jako 𝑆 = 𝑎 ∙ 𝑏. 

A B 

C D 
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U opakování obvodu v 5. ročníku jsou shrnuty obecné vzorce s poznámkou, že „při 

výpočtu obvodu obrazce si můžeš napsat nejprve vzorec a do něj dosadit daná čísla, ve výsledku 

pak nezapomeň uvést jednotky“ (Justová 2014, s. 34). Obsah je procvičován v samostatné 

kapitole (Justová 2014, s. 73). Dosud jsme se setkávali se značením obdélníku či čtverce ABCD. 

Nyní poprvé potkáváme jiné značení – obdélník EFGH a čtverec KLMN. Úlohou žáků je 

„zapsat vzorec  pro výpočet obsahu S a vypočítat jej“ (Justová 2014, s. 73). Vzorec je vzápětí 

žákům prozrazen –  𝑆 = 𝑒 ∙ 𝑓, resp. 𝑆 = 𝑘 ∙ 𝑘.  Vyvstává otázka, nakolik je vůbec potřebná 

formulace obecného vzorce, když cílem úlohy je vypočítat obsah s konkrétními hodnotami. 

Rozumí-li žáci tomu, že obsah spočítají jako součin délky a šířky, snažit se vyslovit vzorec 

pomocí dalších písmen, může způsobit (zbytečný) zmatek.  

Vzorec pro povrch krychle je uveden v závěru dílu pro 5. ročník a připomíná výklad 

obsahu obdélníku a čtverce. Povrch tělesa je vysvětlen jako „součet obsahů všech jeho stěn“ 

(Justová 2014, s. 110). Na čtvercové síti je sestrojena síť krychle a dále je uveden obecný 

vzorec. „Pro výpočet povrchu krychle můžeme použít vzorec 𝑆 = 6 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎; a je délka hrany 

krychle“ (Justová 2014, s. 110). 

Povrch kvádru je uveden shrnutím základních vlastností stěn kvádru (tedy že z šesti stěn 

tvaru obdélníku jsou dvě protější stěny shodné), dále je na čtvercové síti sestrojena síť kvádru, 

na kterou navazuje postup výpočtu povrchu – nejdřív slovně, pak pomocí vzorce s označením 

rozměrů a, b, c. Výpočet povrchu je procvičen v cvičení na dosazení do vzorce.  

Termín objem a ani vzorec nejsou přímo uvedeny. Zdá se, že autoři považují pojem 

objemu za náročný, a proto v tomto případě respektují potřebu vymezit (i když jen v malém 

množství úloh) nejprve koncept.  

IV. Konvence symbolů (značení)  

Žáci se postupně naučili značit body (vrcholy útvarů) velkými písmeny. První větší 

kontakt s konvencí v značení získávají žáci ve třetím ročníku v rámci studia kruhů a kružnic. 

Obrázek narýsované kružnice (Blažková et al. 2013a, s. 36) je doplněn o popis a pojmenování 

základních prvků – kružnice k¸ střed S, bod A na kružnici, vnitřní bod B, průměr daný krajními 

body C a D a barevně vyznačený poloměr r. Značení r není vysvětleno, v textu je pouze 

poznámka, že „poloměr označujeme nejčastěji r“ (Blažková et al. 2013a, s. 36). Průměr je 

označen jako d o něco později společně s poznámkou, že úsečku můžeme pojmenovat buď 

pomocí krajních bodů, nebo malými písmeny. Zkratka S není vysvětlena. 
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V. Interference přirozeného jazyka a přesnost terminologie 

V učebnicích od 2. ročníku výš je geometrie zastoupena ve větším množství – jednotlivé 

kapitoly jsou zařazeny mezi kapitoly věnované aritmetice. První delší geometrické cvičení je 

zaměřeno na rýsování základních geometrických útvarů – čtverce, obdélníku a trojúhelníku. 

Jednotlivé útvary nejsou zasazeny v kontextu. Nejdřív jsou žákům dány obrysy útvarů a jejich 

úlohou je útvary zvýraznit; v další fázi mají pospojovat jednotlivé vrcholy. Kromě přesného 

rýsování se vyžaduje i pojmenování útvarů, tedy přesná terminologie. V rámci cvičení 

na rozlišování těles o několik stránek dále je úkolem žáků pojmenovat krychli, kvádr, kouli 

a válec. 

V učebnicích je kladen důraz na používání matematické terminologie (včetně příslušné 

symboliky) a přesného rýsování. V úlohách na obsah, resp. povrch, je úkolem žáků dopočítat 

se konkrétní číselné hodnoty. I brzké zavedení standardizovaných jednotek podtrhává přesnost 

měření – bez úvodních úloh vedoucích k přirozené potřebě jednotného měrného systému. 

VI. Motivace 

Nejčastější podobou motivace úloh a tematických celků je jejich propojení s reálnou 

zkušeností žáků. Tato spojitost je však na úrovni připodobnění idealizovaných geometrických 

útvarů s jejich možnými reprezentacemi v běžném životě – buď na začátku kapitoly, nebo 

v rámci jednoduchých slovních úloh. Jako příklad uvedu motivace tematického okruhu Kruh 

a kružnice ve třetím ročníku. Tato kapitola je uvedena třemi motivačními obrázky. Na jednom 

z nich vidíme kozu přivázanou lanem o kůl a úlohou žáků je říct, jaký tvar bude mít část louky, 

kterou může koza spást. Obrázek ovšem odpověď prozrazuje, protože spasená (kruhová) část 

louky je již vyznačená. Například pomocí dramatizace by žáci nejspíš byli schopni objevit 

řešení sami, takhle mají opět jenom pojmenovat útvar na obrázku. Tyto obrázky v sobě nesou 

nedokonalou reprezentaci kružnice resp. kruhu – zobrazující reálný svět, tak jak úlohy 

egyptského typu. Obrázky jsou však pouze motivační – mnohem větší důraz je kladen 

na charakteristiku kružnice resp. kruhu jako idealizovaných útvarů. Co se týče těles, ta jsou také 

připodobněna k jejich reálným reprezentacím – kornout od zmrzliny (kužel), krabice od džusu 

(kvádr), míč (koule), plechovka (válec) nebo stan (jehlan). 

Učebnice Alter se na historické poznatky neodvolává – ani jako na možnou motivaci 

a ani jako na výchozí nástroj pro výběr nebo formulaci úloh nebo způsob jazyka vzorců – ty 

jsou uváděny ve své finální („Descartovské“) podobě.  
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VII. Separované modely a generický model 

V rámci poznávání základních dvoudimenzionálních útvarů jsou nejčastějšími 

separovanými modely samotné útvary v typické poloze – se spodní stranou umístěnou 

vodorovně. Jen v málo případech najdeme například čtverec zobrazen špičkou dolu. Způsob 

práce s těmito modely je nejčastěji zaměřen na pojmenování jejich prvků – vrcholů, stran atp.  

Celková strukturace učiva geometrie připomíná Euklidův seznam definic – 

od charakteristiky bodu, přes úsečku, přímku, polopřímku, až postupně k dvoudimenzionálním 

a trojdimenzionálním útvarům. Bod jako takový vyžaduje vysokou míru abstrakce. „Tyto 

definice neobsahují vlastnosti, se kterými by bylo možno přímo matematicky pracovat, a žádné 

tvrzení se na ně explicitně neodvolává“ (Šír 2011, s. 111). Vůči samotné definici bodu jako 

toho, co nemá dílu (viz kap. 3.2.1) bylo i v minulosti vzneseno matematiky několik námitek24. 

Jak uvidíme v dalších kapitolách, tohoto pořadí zavádění geometrických útvarů – 

od „nejmenšího“ (tedy nula-dimenzionálního) bodu postupně až k trojdimenzionálním tělesům. 

I z tohoto důvodu je systematičtější práce s obsahem a objemem (tedy úlohy vedoucí 

k porozumění pojmu obsah a objem) zařazena až do pozdějších ročníků – čtvrtého, resp. pátého.  

VIII. Rozvoj nenumerického a numerického myšlení 

Uchopení jednotky 

V rámci HUT je stěžejní to, jak žák pochopí význam jednotky a její postupnou iteraci 

pro zjištění míry útvaru. V učebních tvoří jádro kapitol zaměřených na měrné jednotky krátké 

slovní úlohy, ve kterých sice daná základní jednotka vystupuje, úlohy však spíš procvičují 

jednoduché aritmetické operace. V případě litru je to např. úloha: „Děti vypily 5 l čaje a 5 l 

ovocné šťávy. Kolik litrů nápojů je to celkem?“ (Landová et al. 2013, díl 3, s. 24). U všech 

úloh jsou důsledně uváděny rozměry včetně jednotky. U vzorců, kde jednotky chybí, je 

zdůrazněno, že rozměry musí být ve stejných jednotkách. 

Po slovních úlohách následují sloupečky na procvičení součtu a rozdílu, tedy např.: 

2 m +  4 m = ____ 

7 m +  5 m = ____ 

resp. podobné úlohy pro litry. 

                                                 
24 Jako příklad můžeme uvést negativní formulaci – vymezujeme bod jako něco, co určitou vlastnost nesplňuje, 

nikoliv splňuje. 
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V učebnici chybí pojetí jednotky jako jistého výchozího množství, které lze iterovat. 

Žáci pracují od samého začátku se standardizovanými jednotkami délky a z nich odvozenými 

jednotkami obsahu. Například u čtverečního decimetru najdeme v učebnici obrázek 

vyobrazující rozdělení jednoho decimetru čtverečního na sto centimetrů čtverečních, 

nenajdeme však úlohu, ve které by žáci měli u tématu převodů jednotek zkoumat, jak se 

změní obsah, budeme-li konkrétní geometrický útvar (těleso) pokrývat (plnit) násobnými 

nebo dílčími jednotkami. Převody mezi jednotkami jsou tak nahlíženy jaksi izolovaně od 

samotného konceptu obsahu (objemu), víc z aritmetického pohledu než geometrického.  

ÚLOHY NA OBSAH 

Úroveň 1, nenumerické uvažování – Holistické vizuální porovnávaní útvarů 

Na obálkách prvního a druhého dílu pro 1. ročník můžeme vidět obrázek (hrad a 

pohádkové postavičky), který je složen z několika základních geometrických útvarů –

čtverců, kruhů, obdélníků a trojúhelníků, nebo také děti hrající si s kousky stavebnice 

tvořenými základními tělesy, tedy krychlí, kvádrů, koulí, jehlanů a kuželů. V elektronickém 

metodickém materiálů rozebírajícím klíčové kompetence k jednotlivým učebnicím ALTER 

jsou i tyto obálky uvedeny jako součást učiva k očekávanému výstupu „rozeznání, 

pojmenování, vymodelování a popisu základních rovinných útvarů a jednoduchých těles“ 

(RVP ZV) – záleží tedy na učiteli, jak tyto motivační obrázky ve výuce využije. Jejich 

potenciál je však značně omezen. Žák má možnost pojmenovat útvar, tedy přiradit termín. 

Jiným typem práce může být porovnávání velikosti útvarů. 

Úroveň 2, nenumerické uvažování – Porovnávaní tvarů založených na transformacích 

zachovávajících vlastnosti  

Vystřihni čtyři čtverce a osm obdélníků. Které obrazce z nich dokážeš složit?  

 

Obr. 5: Skládání útvarů (Blažková et al. 2013a, s. 85) 
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Tato úloha je manipulativní, což by mohlo být pro žáky motivující a zajímavé. 

V prvním případě je čtverec rozdělen na menší čtverce o čtvrtinovém obsahu, ve druhém 

případě na trojúhelníky o osminovém obsahu. Žáky by možná napadlo přeskládat 

trojúhelníky tak, aby stejnobarevné trojúhelníky vytvořili čtverec a aby tak i druhý obrazec 

byl tvořen čtverci čtvrtinového obsahu. 

Úroveň 3, numerické uvažování – Operace s numerickými mírami 

Urči obsahy obrazců v centimetrové čtvercové síti a zapiš je do tabulky. 

 

Obr. 6: Obsah nepravidelných útvarů ve čtvercové síti 

V této úloze mají žáci určit obsah útvarů umístěných ve čtvercové síti postupným 

přičítáním čtverečků (centimetrů čtverečních). Nabízí se také útvary porovnat všimnout si 

například toho, že kombinací útvarů A a B dostanu obrazec E.   

 

Pozoruj obrazce 

ve čtvercové síti a 

říkej příklady, 

kterými vypočítáš 

jejich obsah. 

  

 

Obr. 7: Obsah obdélníku ve čtvercové síti (Blažková et al. 2013a, s. 135) 

To, že žáci mají pouze říkat příklady, kterými vypočítájí obsah (již spočtený) 

nepovažji za příliš motivující zadání. Zajímavější by podle mého názoru bylo formulovat 
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úlohu bez čtvercové sítě, aby žáci musel jednotlivé obdélníky samy rozdělit do řádkovo-

sloupcové struktury: 

 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

Obsah složených útvarů 

Strýc vybírá podle plánků pozemek pro zahrádku (rozměry jsou v metrech). 

a) Vypočítej obvody všech tří pozemků. Kolem kterého by musel postavit nejdelší plot? 

Jak dopočítáš chybějící délku v modrém obrazci? 

b) Vypočítej obsah všech tří pozemků. Strýc si vybral pozemek, který má nejmenší 

obsah. Který je to pozemek? 

 
Obr. 8: Obsah složených útvarů (Justová 2014, s. 139) 

Tato úloha předpokládá žákovo porozumění obsahu na úrovni generického modelu, 

jelikož rozměry náčrtů neodpovídají skutečným rozměrům. Dále je potřeba, aby byl žák 

schopen složený útvar rozložit na útvary, jejichž obsah umí spočítat. Na prvních dvou 

pozemcích vidíme, že autoři uvádí všechny rozměry, i když jsou v podstatě nadbytečné a žák 

by je mohl dopočítat (tak jako na třetím obrázku). Zároveň by však mohlo být zajímavé 

pozorovat, zdali se žáci budou schopni v náčrtu orientovat a nepokusí se například všechny 

rozměry mezi sebou vynásobit.  
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ÚLOHY NA OBJEM 

Úroveň 2b, numerické uvažování – iterace jednotky a určení počtu jednotek (vyplňování 

prostoru bez překryvů a mezer a v odpovídající struktuře   

Spočítej, kolik krychliček je potřeba doplnit, aby 

vznikla krychle, která má v jedné vrstvě 16 

krychliček. Z kolika krychliček pak bude tato 

krychle složena? 

 

 

        Obr. 9: Kolik kostek chybí (Justová 2014, s. 148) 

Tato úloha předpokládá žákovu schopnost doplnit strukturu vytvořenou z krychlových 

jednotek v situaci, kdy je struktura naznačena obrázkem.  

Úroveň 3, nenumerické uvažování – Porovnávaní tvarů založené na transformacích 

zachovávajících vlastnosti 

Potřebnou dovedností pro následující úlohu je schopnost mentální rotace 3D objektu. 

Na čtverečkovaný papír 

nakresli, jak by byla 

vidět tato tělesa:   

a) zepředu 

b) shora 

c) zprava 

 

      

Obr. 10: Pohledy na krychlovou stavbu (Justová 2014, s. 56) 

 

4.2 Řada učebnic PRODOS pro první stupeň ZŠ 

I. Míra oddělenosti geometrie a algebry (resp. geometrie a aritmetiky) 

Ve dvou dílech určených pro 1. ročník převládá procvičování aritmetiky, najdeme však 

několik kapitol zaměřených na geometrii – hlavně dokreslování vzorů a útvarů do čtvercové 

sítě –  např. v kapitole Na dvorku (Mikulenková et al. 2018b, s. 20) mají žáci dokreslit vzor 

chodníku, který dláždí tatínek, nebo v kapitole Úklid dokreslují žáci do čtvercové sítě kusy 

nábytku. Ve 2. díle dokreslují do mříže znak Červeného kříže (Mikulenková et al. 2018b, s. 31). 

V prvním ročníku se žáci dostávají do kontaktu také se stavbami z krychlí. 
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Jako příklad propojení geometrie a aritmetiky (a také algebry, jelikož finální poznatek 

je formulován v symbolickém jazyce) uvedu výkladu asociativního zákona pro násobení 

(Mikulenková et al. 2018a, s. 20). Ten je ilustrován na kvádru složeném z jednotkových krychlí. 

Počet krychlí potřebných na sestavení kvádru spočítáme tak, že počet krychlí v jedné vrstvě 

vynásobíme počtem vrstev – což jde udělat třemi způsoby. Je obecně formulován asociativní 

zákon pro násobení (pro čísla a, b, c), tedy že: 

𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑐) = (𝑎 ∙ 𝑏) ∙ 𝑐 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐25 

II. Koncept versus vzorec 

Žáci průběžně řeší úlohy na budování konceptu obsahu – dokreslování útvarů 

do čtvercové sítě, zjišťování počtu zabarvených čtverečků. Po zavedení vzorce pracují žáci 

v síti méně a úlohy jsou z velké části početní zaměřené na zjištění konkrétní číselné hodnoty. 

Koncept objemu je procvičován v úlohách na práci se stavbami z krychlí. Obecný vzorec 

pro objem není zaveden, i když asociativní zákon pro násobení je modelován i geometricky 

na počítání jednotkových krychlí v kvádru a je také symbolicky formulován – což odpovídá 

vzorci pro výpočet objemu kvádru.  

III. Předčasná algebraizace 

Obsah obdélníku a čtverce je zobecněn ve 3. díle učebnice pro 4. ročník, kde je nejprve 

motivován počtem čtverců na šachovnici. Délky stran jsou označeny malými písmeny a (resp. 

a, b), tak jak jsme to viděli u Descarta, a čtverec resp. obdélník je zasazen do čtvercové sítě. 

V obecném vzorci značení S není vysvětleno. Je procvičován především výpočet obsahu 

ve slovních úlohách se zadanými konkrétními rozměry a pak převody mezi čtverečnými 

jednotkami. Úlohou žáků také je odhadnout a následně určit, jaký obsah má stránka učebnice, 

lavice, tabule nebo podlaha třídy (Mikulenková et al. 2013, s. 39). V závěru 3. dílu pro 5. ročník 

odhadují žáci obsah fotbalového hřiště (Mikulenková et el. 2018c, s. 46). 

                                                 
25  V rámci moji výuky v 6. ročníku odvozovali žáci objem kvádru na základě počítání jednotkových 

krychlí v kvádrech (krychlových stavbách tvaru kvádru). V rámci vylepšování strategií tohoto výpočtu došlo 

k situaci, že někteří žáci počítali tak, že počet krychlí v prvním patře vynásobili výškou, jiní zase přední vrstvu 

násobili šířkou nebo boční vrstvu násobili délkou. V rámci prezentace svých postupů jsme došli ke třem podobám 

zápisu vzorce: 𝑉 = 𝑑 ∙ š ∙ 𝑣;  𝑉 = 𝑑 ∙ 𝑣 ∙ š;  𝑉 = š ∙ 𝑣 ∙ 𝑑, kde d, š, v označují postupně délku, šířku a výšku. 

Vzorce jsme nechali v tomto tvaru a neupravovali pro a, b, c, jelikož pro většinu žáků bylo pak snadnější 

zorientovat se v tom, co daným součinem spočítají. 
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Povrch krychle je motivován úlohou na ušití potahu na sedačku tvaru krychle 

(Mikulenková et el. 2018c, s. 60). Vzápětí je uveden obecný vzorec ve tvaru 𝑃 = 6 ∙ 𝑠,  resp. 

ve tvaru 𝑃 = 6 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎. Označení povrchu se tedy liší od označení obsahu – je odvozeno 

od začátečního písmene termínu povrch). Povrch kvádru má podobnou motivaci jako povrch 

krychle – úlohu o polepení kvádru o daných rozměrech tapetami. Hned je  uveden také obecný 

vzorec ve tvaru: 

𝑃 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 +  2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 + 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐, 

 kde a, b, c jsou délky hran kvádru. Procvičování je v podobě výpočtů povrchu kvádru o daných 

konkrétních rozměrech. Najdeme však i aplikační úlohu na povrch kvádru, ve které mají žáci 

za použití vhodných jednotek „určit přibližně hodnoty povrchu krabičky zápalek, krabice 

mléka, skříně, třídy apod.“ (Mikulenková et al. 2018b, s. 63).  

IV. Konvence symbolů (značení)  

V rámci charakteristiky prvků kružnice je zavedeno značení r pro poloměr a d 

pro průměr, značení však není etymologicky zdůvodněno. Není vysvětlena také zkratka 

S pro obsah. Povrch je značen písmenem P, což plyne z českého termínu. Pojem objemu je 

zaveden pro tekuté látky (tedy měření v litrech), koncept objemu je průběžně procvičován 

v úlohách s krychlovými stavbami.  

V. Interference přirozeného jazyka a přesnost terminologie 

Souvislejší kapitolu zaměřenou na geometrii najdeme v 1. díle pro 3. ročník – žáci si 

formalizují své znalosti o útvarech a tělesech zavedením geometrických termínů jako strana, 

vrchol, sousední/protější vrcholy, hrana, které mají na modelech resp. na obrázcích 

procvičovat. Podrobněji jsou pak probírány trojúhelníky, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky – 

hlavně značení stran pomocí vrcholů. 

Zajímavá je metodická poznámka pod čarou, ve které autoři učebnice kladou otázku, 

„co znamená, když se řekne, že někdo je povrchní“ (Mikulenková et al. 2018b, s. 61) – viz 

vysvětlení značení S pro povrch v kap. 3.3.1. 

VI. Motivace 

V učebnicích nakladatelství Prodos nejsou tematické celky pojmenovány podle 

konkrétního matematického obsahu, ale odvolávají se na každodenní situace, případně jsou 

zasazeny do nějakého reálného kontextu (Doma, Na dvorku, Cesta do školy, Hrajeme si, 

Podzim a další). Geometrické útvary jsou (podobně jako u učebnic Alter) doplňovány 
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reprezentacemi útvarů z běžného života. V rámci zkoumání jednotek délky, obvodu nebo 

obsahu/povrchu jsou žáci vedeni k tomu, aby své znalosti aplikovali na dostupných útvarech 

resp. tělesech – aby změřili třídu/lavici, obvod pásu/hlavy, obsah lavice/učebnice atd.  

VII. Separované modely a generický model 

Celková strukturace učiva geometrie odpovídá stylu opsanému v rámci příslušné sekce 

u učebnic nakladatelství Alter. Žáci se seznamují s bodem,  úsečkou, přímkou, polopřímkou, 

dále pak s dvourozměrnými útvary – hlavně trojúhelníky, čtyřúhelníky ale i dalšími 

mnohoúhelníky, kruhem a kružnicí. Průběžně pracují s krychlovými stavbami a jejich mapou.   

VIII. Rozvoj nenumerického a numerického uvažování 

Uchopení jednotky 

Ve 2. ročníku se žáci seznamují s jednotkami délky (Mikulenková et al. 2007b, s. 24). 

Tato kapitola je uvedena ilustračními obrázky zobrazujícími měrné jednotky rozpětí, píď 

(rozpětí konců roztažených prstů ruky –  palce a malíčku), loket, krok a stopa. První úlohou 

žáků je změřit délku a šířku lavice v pídích, dále pak změřit délku a šířku třídy ve stopách a 

krocích. Tyto úlohy jsou zakončeny výzvou, aby žáci svá měření porovnali s ostatními a došli 

k nějakému závěru. V poznámce pro učitele je metodická poznámka s úvahou, proč se 

postupem času musely jednotky délky sjednotit – „Když se měřilo na pídě, lokty a stopy, 

zaměstnávali kupci (obchodníci) nejraději prodavače malého vzrůstu. Proč?“ (Mikulenková 

et al. 2007b, s. 24). V následujícím cvičení si mají žáci za jednotku délky zvolit neořezanou 

tužku nebo zápalku a mají změřit „kolik (jednotkových tužek) přibližně měří dveře, tabule 

atd.; kolik zápalek měří šířka a výška této učebnice“ (Mikulenková et al. 2007b, s. 25). I tato 

úloha by mohla vést k plodné diskusi ohledně potřeby standardizace měrných jednotek, která 

následuje i v učebnici – jako základní jednotka délky je zaveden 1 metr (se značením 1 m). 

Uvedeny jsou i dílčí jednotky decimetr a centimetr s příslušnými převody mezi sebou a žáci 

si mohou prohlédnout obrázek krejčovského a svinovacího metru. Procvičování nově 

zavedených jednotek je prostřednictvím úloh na měření (vyobrazených) předmětů, které žáci 

znají z běžného života – pastelky, nůžky, hřeben a zubní kartáček.  



63 

 

Následující úloha na zobrazování násobků čísla 100 na milimetrovém papíru ilustruje 

vztah mezi jednotkami cm2 a mm2 (čím menší jednotka, tím víc jich bude). Úloha je součásti 

aritmetického celku, nikoliv geometrického. Úlohou žáků je vyznačit daný počet čtverečků, 

resp. napsat, jaký počet čtverečků je zvýrazněn. 

 

Obr. 11: Násobky 100 na milimetrovém papíru (Mikulenková et al. 2015b, s. 48) 

ÚLOHY NA OBSAH 

Úroveň 3, nenumerické uvažování – Porovnávaní tvarů založených na transformacích 

zachovávajících vlastnosti  

 

Odeber z trojúhelníku na 

obrázku několik 

trojúhelníčků tak, aby vznikl 

menší trojúhelník. Zkus najít 

víc řešení. 

 

Obr. 12: Rovnostranný trojúhelník (Mikulenková et al. 2018a, s. 8) 

Toto rozdělení trojúhelníku na devět menších shodných trojúhelníků by mohlo být 

použito na porovnání jiných útvarů, které žáci z trojúhelníčků poskládají, například 

rovnoběžníku a pravidelného šestiúhelníku: 
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Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

Obsah složených útvarů 

Následující úlohy předpokládají porozumění pojmu obsah obdélníku a také  schopnost 

vyčíst údaje z obrázku. 

 

 

Jak vypočítáme obsah 

znázorněného obrazce? 

Rozměry jsou v mm. 

 

 

 

Obr. 13: Obsah složeného obrazce (Mikulenková et al. 2018b, s. 59) 

 

 

 

Vypočítej obsah dvora 

(rozměry jsou v m). 

 

 

 

4.3 Řada učebnic FRAUS pro druhý stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 

Nakladatelství FRAUS a konkrétně kolektiv autorů Helena Binterová, Eduard Fuchs 

a Pavel Tlustý, nabízí v rámci druhého stupně kromě učebnic také příručky pro učitele (pro 

každý ročník zvlášť), ve kterých kromě výsledků cvičení najdeme také doplňující metodické 

rady a doporučení – o tom, jak jsou učebnice strukturovány, jak s nimi pracovat, poznámky 

k možnému rozšíření učiva v rámci jednotlivých kapitol nebo v rámci školních projektů, 

provázání na Rámcový vzdělávací program atd. V rámci analýzy se budu soustředit převážně 

na učebnice, které má k dispozici žák, a svoje poznámky k jednotlivým cvičením budu 

konfrontovat s komentářem autorů samotných.  

Autoři hned v úvodu příručky formulují jako hlavní princip svých učebnic zásadu, že 

„bychom neměli žáky učit to, na co mohou přijít sami. Základní metodou ve výuce má být 

Obr. 14: Obsah složeného obrazce (Mikulenková et al. 2018b, s. 60) 
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experimentování, porovnávání situací, které děti znají z běžného světa, hledání skrytých 

zákonitostí“ (Binterová et al. 2007c, s. 5). Dá se tedy říct, že se hlásí konstruktivistickému 

přístupu ve vyučování matematice. Z tohoto důvodu si v učebnici budu také všímat toho, jak se 

tato filozofie autorů odráží v strukturaci učiva v oblastech vymezených touto prací, tedy 

v otázce míry geometrických útvarů a zápisu vzorců. Po analýze ostatních řad učebnic si 

položím také otázku, čím se učebnice nakladatelství Fraus pro druhý stupeň odlišují od jiných 

rozebíraných publikací, které se ke konstruktivismu přímo nehlásí.  

I. Míra oddělenosti geometrie a algebry (resp. geometrie a aritmetiky) 

Učebnice nakladatelství FRAUS pro druhý stupeň základní školy se skládají v každém 

ročníku ze dvou dílů – pro 6. až 8. ročník Geometrie a Aritmetika, v 9. ročníku Geometrie 

aAlgebra. V průběhu školního roku by učitelé střídali učebnice v závislosti na tematickém 

plánu. Nedá se říci, že by jednotlivé díly byly výhradně zaměřené na danou oblast matematiky, 

bez jakéhokoliv nebo jen s malým propojením. Právě naopak, toto dělení působí místy 

vzhledem k probíranému učivu a stylu úloh trochu uměle. V příručce pro osmý ročník autoři 

upozorňují, že „jsou si vědomi toho, že název Aritmetika již není příliš pregnantní a že původně 

uvažovali o názvu Algebra, neboť učebnice kromě aritmetiky obsahuje učivo tradičně řazené 

do algebry, jako jsou výrazy a rovnice“ (Binterová et al. 2009c, s. 5). Jejich argumentem 

pro tento název je to, že v učebnici je zařazena kapitola Statistika a pravděpodobnost, „která se 

za algebraické učivo považovat nedá, a proto jsme ponechali název Aritmetika, neboť žádný 

jednoslovný název nepostihuje obsah učebnice výrazně lépe“ (Binterová et al. 2009c, s. 5). 

Obsahový průnik geometrie s aritmetikou (algebrou) je více znatelný právě v učebních 

primárně zaměřených na aritmetiku (algebru) – v těch buď najdeme nemalou část úloh 

geometrického charakteru, nebo také úloh, ve kterých se geometrická interpretace nabízí, není 

však zdůrazněná. Nabízí se otázka, nakolik je tedy žádoucí učebnice tímhle způsobem 

oddělovat a prohlubovat tak dojem, že mezi těmito oblastmi matematiky je nějaká propast.  

Algebraický jazyk používají žáci od 6. ročníku (obsah obdélníku, objem kvádru), 

ve velkém množství v 7. ročníku (obsah mnohoúhelníků, povrch a objem hranolů). V 8. ročníku 

je prvním aritmetickým tématem Mocniny a odmocniny, které je motivováno čtvercovými čísly. 

Značení exponentu pomocí horního indexu je propojeno se značením čtverečních jednotek. Žáci 

se postupně dostávají k rozdílu mezi číselným výrazem a výrazem s proměnnou. V úlohách 

na výrazy najdeme i geometrickou interpretaci. Učebnice nabízí před zavedením číselného 

výrazu a výrazu s proměnnou krátké cvičení na grafický součet (rozdíl) úseček, a také 

geometrickou interpretaci součinů (3 + 2) ∙ (2 + 1) a (4 + 2) ∙ (3 + 1): 
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Obr. 15: Obsah obdélníku (Binterová et al. 2009b, s. 51) 

Je zajímavé, že jako příklad výrazu s třemi proměnnými je uveden vzorec pro výpočet 

obsahu lichoběžníku, tedy 
(𝑎+𝑐)∙𝑣

2
 (Binterová et al. 2009b, s. 57). Hned na další stránce je 

úkolem žáků „prostudovat dané výrazy, které vyjadřují obsah, povrch nebo objem 

geometrických útvarů nebo těles, a rozhodnout, o která tělesa nebo útvary se jedná a načrtnout 

jejich obrázek“ (Binterová et al. 2009b, s. 58):  

𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 𝑎𝑏𝑐 + 𝑏3 

𝜋 ∙ 𝑟2 + 2𝜋𝑟𝑣 𝑎 ∙ 𝑎 +
1

2
(𝑎 + 𝑐) ∙ 𝑣 

𝑎2 + 2𝑎 + 3𝑎 + 2 ∙ 3 𝑎𝑏 + 2𝑏 + 3𝑎 + 2 ∙ 3 

 

Můžeme vidět, že autoři vnímají oblast výrazů s proměnnou jako náročnou (resp. 

náročnější než problematiku vzorců v geometrii), jelikož je zařazena až do 8. ročníku. Většina 

vzorců (kromě povrchu válce) byla žákům představena v 7. ročníku. Je tedy až paradoxní, že 

žákům byl dán nástroj, jakým je vzorec obsahující (někdy až tři) proměnné, ale systematičtější 

práci s proměnnými se žáci věnují mnohem později. Největší propast pozorujeme v případě 

vzorce pro obsah obdélníku nebo povrchu krychle, který žáci znají od pátého ročníku. I další 

vzorce (obsah mnohoúhelníků, povrch kolmých hranolů) znají téměř celý školní rok předtím, 

než se dostanou k práci s výrazy s proměnnou. Podobnou věc pozorujeme v oblasti rovnic 

v části Vyjádření neznámé ze vzorce. Toto téma je opět motivováno prostřednictvím 

geometrických vzorců, jelikož v geometrii „často potřebujeme ze vzorečku (což jsou obvykle 

rovnice s několika proměnnými) vyjádřit některou neznámou. Například ze vztahu 𝑆 =  
𝑎∙𝑣𝑎

2
 

pro obsah trojúhelníku chceme vyjádřit výšku…“ (Binterová et al. 2009b, s. 84). Následuje 

vzorové řešení na osamostatnění neznámé va pomocí ekvivalentních úprav. Vyvstává otázka, 

nakolik byl obecný vzorec potřebný v době, kdy ani sami autoři nepředpokládali žákovské 

porozumění významu proměnné a jejich schopnost manipulace s jednotlivými symboly.  
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II. Koncept versus vzorec 

V 6. ročníku je novým učivem povrch a objem kvádru. Po odvození vzorců následují 

aplikační úlohy, které jsou ve velké míře zaměřeny na dosazení do vzorce – žáci mají spočítat 

povrch krychle/kvádru mají-li zadané délky hran. Případně je úloha formulována jako slovní – 

kolik barvy bude potřeba na malbu stěn, kolik cm2 je potřeba k zhotovení krabičky daných 

rozměrů atp.  

I když jsou vzorce pro obsah a objem pokaždé názorně odvozeny, v rámci závěrečného 

shrnutí kapitoly (v tabulce Co si musíme zapamatovat), případně na začátku každého dalšího 

ročníku, kde je první kapitola pokaždé věnována opakování učiva předešlého ročníku. Sice jsou 

tabulky přehledné, ale jsou v nich vypsány pouze vzorce. Opět tedy záleží na tom, nakolik je 

žák schopen číst v jazyce algebry, zdali pod výrazem například 𝑆 =  
𝑎∙𝑣𝑎

2
 porozumí polovinu 

obsahu obdélníku s rozměry a, va, nebo si zapamatuje pouze tento zkrácený zápis, který by 

v případě nestandardní úlohy nebyl schopen aplikovat.  

III. Předčasná algebraizace 

Znalost obecného vzorce pro obsah obdélníku a čtverce je předpokládaná z prvního 

stupně. V šestém ročníku je jako nové učivo zaveden vzorec pro povrch krychle a kvádru. Žáci 

ho mají odvodit na základě konstrukce sítě, jejíž obsah mají spočítat. V sekci Co jsme objevili 

jsou poznatky shrnuty a v rámci Slovníčku jsou pak uvedeny vzorce. Délky hran jsou 

označovány způsobem Descarta, tedy pomocí písmen a, b, c.  

V 7. ročníku se žáci seznámí s obsahem dalších mnohoúhelníků – rovnoběžníku, 

trojúhelníku a lichoběžníku. Žáci jsou motivováni, aby si jednotlivé útvary vystřihli z papíru 

a v případě potřeby rozstřihli a části vhodně přemístili. Tento proces je vyobrazen také 

na doprovodných obrázcích. Vyvrcholením každého odvození je zápis objevené pravdy 

jazykem symbolů.  

Z hlediska symbolického jazyka bych se ráda pozastavila nad zápisem pomocí dolních 

a horních indexů. Žáci pracují s čtverečními jednotkami od 4. nebo 5. ročníku a zápis cm2 jim 

tak není cizí. Využití horního indexu pocházející od Descarta má hluboký význam, jelikož 

určuje dimenzi jednotky. Jelikož žáci mají větší zkušenost s měřením v jednotkách délky 

(a tedy zápisem cm), zápisy cm2 a cm3 mohou být pro ně matoucí26. Kromě horního indexu 

                                                 
26 Ve třídě, ve které učím, měli někteří žáci 6. ročníku problém obzvlášť v úlohách na výpočet povrchu krychle 

nebo kvádru – i když postupovali správně ve výpočtu a byli schopni vysvětlit, že „oblékají krychli do čtverců“, na 

závěr uvedli jako jednotku cm3, což obhájili tím, že počítají povrch krychle – tedy trojdimenzionálního tělesa. 
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najdeme ve vzorcích také zápis pomocí dolního indexu, především v zápisu obsahu podstavy 

(Sp) nebo obsahu pláště (SPL). Vzorce pro složitější tělesa tak mohou kvůli těmto různým rolím 

písmen a čísel v závislosti na jejich pozici mohou způsobovat komplikace: 

Obsah lichoběžníkové podstavy: 𝑆𝑃 = (𝑎 + 𝑐) ∙
𝑣𝐿

2
   

Povrch hranolu: 𝑆 = 2 ∙ 𝑆𝑃 + 𝑆𝑃𝐿 

Ve vzorci pro obsah kruhu vystupuje navíc konstanta π, kterou si mají žáci 

manipulativně odvodit jako číslo, které udává přímou úměrnost délky kružnice k jejímu 

průměru. Další důležitá tvrzení jsou formulována pouze v jazyku symbolů. Vzorce pro povrch 

a objem jsou svou jazykovou formou pořád složitější, což můžeme vidět například na vzorcích 

pro povrch a objem válce (viz Obr. 16).  

 

Obr. 16: Slovníček shrnující poznatky o objemu a povrchu válce (Binterová et al 2009a, s. 36) 

 

Motivaci písmena ve výrazech s proměnnou se budu věnovat v příslušné sekci kapitoly 

věnované řadě učebnic Prometheus. 

                                                 
Číslo v horním indexu tak přiradili nikoliv jednotce, ale samotnému tělesu. Tento příběh ilustruje slabé uchopení 

jednotky jako takové. Snažila jsem se na to reagovat tak, že jsem žákům zadávala víc úloh bez specifikace jednotky 

(počítali jsme tedy povrch v čtverečcích), případně jsem jednotky cm2 a cm3  pojmenovávala nikoliv jako centimetr 

čtvereční (krychlový), ale méně tradičním způsobem jako čtvereční (krychlový) centimetr, čímž jsem chtěla dostat 

do popředí dimenzi jednotky. Je zajímavé, že v metrické soustavě se typicky přidává přídavné jméno až 

za jednotku délky, ale např. v Imperiální soustavě jednotek je to častěji opačně – square feet (značka sq. ft) – 

čtvereční stopa. 
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IV. Konvence symbolů (značení)  

U zápisu obsahu i objemu jsou žáci na boční liště motivováni k tomu, aby odůvodnili 

volbu zkratek S a V. Jejich význam mají hledat v anglickém jazyce, nikoliv v latině či řečtině. 

I porovnání s angličtinou může být přínosné, jelikož ta je na drtivé většině škol prvním cizím 

jazykem, kterému se žáci učí. Je možné, že v rámci diskuse by se žáci dostali i hlouběji – 

k řeckým nebo latinským kořenům těchto pojmů.  

Ke konstatně π se žáci dostanou v 8. ročníku  a jsou upozorněni na to, že řecké písmeno 

π bylo odvozeno ze slova periféreia, což znamená obvod (Binterová et al. 2009a, s. 27).  

 

V. Interference přirozeného jazyka a přesnost terminologie 

Po úvodním opakování učiva geometrie prvního stupně je cílem kapitoly Geometrické 

útvary také to, aby se „žáci naučili správně používat pojmy bod, přímka, úsečka, polopřímka, 

rovina, úhel“ (Binterová et al. 2007c, s. G-6). U zavedení termínů kruh a kružnice si autoři 

uvědomují, že sice je rozdíl mezi kruhem a kružnicí intuitivně snadno pochopitelný, problémem 

bývá zapamatování si správné terminologie. Není tak úplně nepochopitelné, jelikož Řekové 

měli pro oba výrazy jeden termín a ani my v současnosti terminologicky nerozlišujeme u jiných 

útvarů kromě kruhu a kružnice mezi jejich hranicí a vnitřní částí. „Učitel má proto dbát na to, 

aby žáci tyto pojmy od počátku užívali správně“ (Binterová et al. 2007c, s. G-8). 

V rámci studia rovnoběžníků je opět zdůrazněna přesnost vyjadřování – „žáci by měli 

správně užívat pojmy obvod, obsah, vrchol, protější strany, sousední strany, vnitřní úhly a jejich 

značení“ (Binterová et al. 2007c, s. G-26).  

Ve slovních úlohách jsou využívána také běžná slova pro obsah, která žáci znají 

z každodenního života – výměra bytu, rozloha státu, lesa, fotbalového hřiště, Václavského 

náměstí, plocha lidské kůže (Binterová et al. 2007a, s. 61-62). U objemu k interferenci 

přirozeného jazyka nedochází.  

 

VI. Motivace 

Motivační rámec všech dílů tvoří historické poznámky – od předřecké matematiky 

(historický zápis čísel, stavba pyramid, zajímavosti o velkých osobnostech) přes řeckou (velcí 

matematici jako Euklides, Pythagoras, měření obvodu Země) k novověké (René Descartes, 

Fermatova věta atd.). Dočteme se také o relativně moderní matematické historii, jako je 

například vznik fraktální geometrie nebo nejrůznější zajímavosti ve výpočetní technice.  
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Problematiku motivace k úlohám na obsah a objem bych ráda propojila s celkovým 

charakterem učiva geometrie. Na obálce každého dílu je uvedeno několik žákovských odpovědí 

na otázku, proč se geometrii (resp. aritmetiku nebo algebru) učíme. Najdeme tam mimo jiné 

odpovědi typu: 

„Potřebujeme ji, když něco stavíme a chceme vypočítat nějaké vzdálenosti, úhly, nebo 

kolik betonu na něco potřebujeme; Když si chceme koupit zahradu nějakého tvaru, tak si 

spočítám její plochu a podle toho vypočítám, kolik bude stát; Mohl bych si spočítat něco 

v souvislosti s pyramidami v Egyptě, které mě zajímají“ (Binterová et al. 2007a, s. 4).  

Dalo by se říci, že tyto žákovské pohledy do značné míry shrnují také celkové pojetí 

geometrie prezentované učebnicemi – úlohy na obsah i objem mají především charakter 

zjišťování konkrétních číselných hodnot, což připomíná ráz předřecké geometrie, tedy 

praktické disciplíny.  

VI. Separované modely a generický model 

Nahlédneme-li na učebnice pohledem teorie generických modelů, například v oblasti 

obsahu útvarů je žákům nejdříve nabídnuto několik útvarů ve čtvercové síti, útvar je pak 

zobrazen bez sítě a je odvozen vzorec (zapsaný symbolickým jazykem). Protože mechanismus 

poznávacího procesu probíhá u každého žáka individuálně (někomu je potřeba víc 

separovaných modelů, někdo naopak potřebuje separovaných modelů více), uvedení vzorců 

v rychlém sledu za odvozením hlubokého tvrzení (ilustrovaného na jednom konkrétním 

příkladu) může způsobit problémy slabším žákům, jelikož neměli dostatek času a separovaných 

modelů na vytvoření generického modelu, potažmo abstraktního poznatku.  

VII. Rozvoj nenumerického a numerického uvažování 

ÚLOHY NA OBSAH 

Úroveň 2, nenumerické uvažování – Porovnávaní tvarů založených na transformacích 

zachovávajících vlastnosti, přeskládaní na části, aby vznikl jiný útvar 

Tangram –  Tato úloha je v příručce označená jako motivační. Žáci si mají části 

tangramu vystřihnout a následně sestavovat různé obrazce – zvířátka, budovy, písmena 

abecedy atp. Kromě motivačního rozměru by tato úloha mohla mít i hlubší matematický 

přesah budující pojem obsahu. Vystřižené části tangramu by se daly porovnávat přiložením 

na sebe (první úroveň v rámci nenumerického uvažování), případně jednotlivé obrázky, které 
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žáci poskládají, by mohly vést k diskusi o porovnávání jejich obsahů. Budovalo by to také 

myšlenku, že útvary s jiným tvarem mohou mít stejný obsah. Také by se daly porovnávat 

obsahy jednotlivých částí tangramu. 

 

Obr. 17: Tangram (Binterová et al. 2007a, s. 10) 

Úroveň 3, nenumerické uvažování – Porovnávaní tvarů založených na transformacích 

zachovávajících vlastnosti, porovnávaní útvarů ve čtvercové síti 

Urči plochu jednotlivých mnohoúhelníků na čtvercové síti. Strana čtverečku měří 1cm. 

 

Obr. 18: Obsah nepravidelných útvarů ve čtvercové síti (Binterová et al. 2007a, s. 97) 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

(Třídy útvarů se shodným obsahem) 

V další úloze je potřebné žákovo uvědomění si prvků, na kterých závisí obsah 

trojúhelníku (jelikož je dána čtvercová síť, úlohu je možno řešit na úrovni 3 – porovnávaní 

útvarů ve čtvercové síti) 
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Zdůvodni, proč všechny žluté trojúhelníky (ve čtvercové síti na obrázku) mají stejný obsah. 

Platí totéž i pro červené trojúhelníky? 

 

Obr. 19: Obsah trojúhelníka v čtvercové síti (Binterová et al. 2008a, s. 96) 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

(Obsah složených útvarů) 

V následujících úlohách pracují žáci již bez čtvercové sítě. Vzorec pro obsah 

trojúhelníka ještě neznají, předpokládá se tedy, že úlohu budou řešit vhodným 

přeuspořádáním dílčích útvarů.  

Obdélník na prvním obrázku má strany dlouhé 12 cm a 8 cm. Čtverec na druhém obrázku 

má stranu dlouhou 8 dm. Vypočítej obsah červeně vybarvených částí obdélníku a čtverce. 

Rada: Zvol si vhodnou čtvercovou síť.  

 

Obr. 20: Obsah nepravidelného útvaru (Binterová et al. 2007a, s. 75) 

 

Urči velikost modré plochy na 

obrázku (rozměry jsou v 

metrech).  

 

Obr. 21: Obsah nepravidelného útvaru (Binterová et al. 2007a, s. 75) 
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ÚLOHY NA OBJEM 

Úroveň 3 – Operace s numerickými mírami, případně úroveň 4 – integrované numerické 

a nenumerické uvažování, objem (povrch) složeného tělesa) 

Potřebnými dovednostmi pro úspěšné řešení této úlohy jsou porozumění pojmu objem 

(povrch) krychle/kvádru. Úloha také procvičuje prostorovou představivost žáků. 

 

Z původní krychle složené z 27 krychliček byly 

všechny středy stěn provrtány (příslušné 

„prostřední“ krychličky byly odstraněny jako na 

obrázku). 

Kolik krychliček bylo celkem odstraněno? 

Vypočítej objem takto vzniklého tělesa, pokud 

objem krychličky je 125 cm3. 

Vypočítej povrch takto vzniklého tělesa 

 

Obr. 22: Objem a povrch nepravidelného tělesa (Binterová et al. 2007a, s. 82) 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

(Objem složených útvarů) 

Tato úloha je zařazena jako součást souhrnného procvičování povrchu a objemu 

kvádru. Vyžaduje žákovo porozumění pojmu objem a povrch kvádru a také schopnost vyčíst 

údaje z obrázku. 

 

Vypočítej objem a povrch 

a povrch tělesa na obrázku 

(rozměry jsou v centimetrech). 

 

 

Obr. 23: Objem nepravidelného tělesa (Binterová et al. 2007a, s. 99) 

 

4.4 Řada učebnic PROMETHEUS pro nižší gymnázia 

Kolektiv autorů – Jiří Herman, Vítězslava Chrápavá, Eva Jančovičová, Jaromír Šimša – 

připravil řadu učebnic matematiky pro nižší gymnázia (resp. výběrové třídy základních škol) 

ve formě několika samostatných tematických učebnic pro každý ročník. Učebnice jsou 
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organizovány tak, aby byly vhodnou pomůckou pro případné samostudium žáků se zájmem 

o matematiku. Seznam všech publikací včetně jejich zařazení do jednotlivých ročníku nižšího 

gymnázia je následující: 

Prima 

1 Úvodní opakování 

2 Kladná a záporná čísla 

3 Dělitelnost 

4 Osová a středová souměrnost 

Sekunda 

5 Racionální čísla. Procenta 

6 Trojúhelníky a čtyřúhelníky 

7 Hranoly 

8 Výrazy [1] 

Tercie 

9 Rovnice a nerovnice 

10 Kruhy a válce 

11 Úměrnosti 

12 Geometrické konstrukce 

13 Výrazy [2] 

Kvarta 

14 Rovnice a jejich soustavy 

15 Funkce 

16 Podobnost a funkce úhlu 

17 Jehlany a kužely 

 

I. Míra oddělenosti geometrie a algebry (resp. geometrie a aritmetiky) 

Jak můžeme vidět na přehledu učebnic, jednotlivá témata jsou zařazena do samostatných 

dílů. Obsahově však dochází k propojování, např. druhá (třetí) mocnina jsou motivovány 

geometricky jako obsah (objem) čtverce (krychle). V rámci dílu Výrazy můžeme najít 

samostatnou podkapitolu Mocniny v geometrii, ve které najdeme např. geometrickou 

interpretaci součtu druhých mocnin přirozených čísel (Herman et al. 2014b, s. 82-85).  

Algebraický pohled na vzorce je (podobně jako v učebnicích FRAUS) znatelný v kapitole 

Rovnice, kde se žáci učí vyjadřovat ze vzorce neznámou.  

II. Koncept versus vzorec 

Vzorce pro obsah i objem jsou v příslušných učebnicích uváděny i s důkazy, v případě 

jednodušších útvarů jako je obsah rovnoběžníku nebo trojúhelníku jsou žáci vyzváni 

k manipulaci s vystřiženými útvary a k potřebné transformaci jednotlivých částí tak, aby obsah 

neznámého útvaru převedli na obsah útvaru, který již znají, tedy např. transformace 

rovnoběžníku na obdélník. Každé odvození je zakončeno obecným vzorcem, který je nejdřív 

procvičován v jednoduchých úlohách na dosazení do vzorce, později i v nestandardních 
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úlohách, které jsou však označeny jako obtížné, případně velmi obtížné. Několik nestandardních 

úloh bude uvedeno v rámci sekce věnované hypotetické učební trajektorii.  

Převahu prosazování vzorců bych ráda ilustrovala na úloze na obsah mnohoúhelníku 

ve čtvercové síti. Úloha je v učebnici vzorově vyřešena dvěma způsoby: 

 

Obr. 24: Obsah mnohoúhelníku (Herman et al. 2015a, s. 106) 

V rámci řešení jsou rozměry útvarů, na který jsme mnohoúhelník rozdělili, dosazovány 

do vzorce. Podobnou úlohu nabízí učebnice FRAUS žákům 6. ročníku ještě v rámci opakování 

učiva prvního stupně, jelikož rozumí-li žáci konceptu obsahu, budou úlohu nejspíš řešit pouhým 

spočítáním čtverečných jednotek.   
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III. Předčasná algebraizace 

Tak jako u ostatních druhostupňových učebnic, i zde žáci pracují se vzorci od samotného 

začátku 6. ročníku, kdy se předpokládá jejich znalost vzorců pro výpočet obsahu obdélníku 

a čtverce. Odvození každého dalšího vzorce je zakončeno symbolickou formulací.  

Na co bych ráda poukázala v souvislosti se snahou o přemostění mezi přirozeným 

a symbolickým jazykem, je snaha o motivování proměnné v 8. ročníku. Zdá se, že autoři 

učebnic se snaží motivovat písmena ve výrazech způsobem, který považují za žákům blízký. 

V sekci Jak sčítáme mnohočleny je součet výrazů s proměnnými připodoben k sčítání hrušek 

a jablek: 

 

Obr. 25: Jak sčítáme mnohočleny (Herman et al. 2014, s. 113) 

Podobnou situaci můžeme pozorovat i v učebnicích FRAUS, kde je písmeno nahrazeno 

přímo obrázkem: 

 

Obr. 26: Motivace proměnné (Binterová et al. 2009b, s. 59) 
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Tato snaha přiblížit proměnnou jako zkratku jiného slova připomíná do jisté míry 

přechod mezi rétorickým a synkopickým stádiem algebraického jazyka. Zaměněním symbolů 

pro hrušky a jablka za jejich začáteční písmeno bychom se dostali k zápisu 3h + 2h = 5h. Co 

na přechodu mezi zápisy nesedí je to, že došlo k zásadní změně role proměnné. V nově 

vzniklém zápisu 3h + 2h = 5h mohu za písmeno h přece dosazovat různé hodnoty, nejedná se 

o jeden konkrétní předmět – o jednu konkrétní hrušku. Proměnná h má význam předem 

neznámého množství hrušek.   

IV. Konvence symbolů (značení)  

Vysvětlení původu značení pro obsah S, objem V, poloměr r, průměr d není věnvána 

pozornost, konstanta π je vysvětlena. 

V. Interference přirozeného jazyka a přesnost terminologie 

Na fakt, že v běžném jazyce existuje nejednoznačnost termínů obsah a objem učebnice 

neupozorňují. V několika slovních úlohách najdeme označení obsahu slovy jako plocha nebo  

výměra. 

VI. Motivace 

Přirovnáme-li učebnice nakladatelství Prometheus k učebnicím FRAUS nebo také 

k jiným tradičním učebnicím, i zde je historie zastoupena v motivační roli, tedy v podobě 

příběhů na úvod nebo závěr kapitol. 

VII. Separované modely a generický model 

Z hlediska teorie generických modelů můžeme opět upozornit na to, že mezi uvedením 

problematiky na separovaném modelu a jeho abstraktním vyjádřením není moc prostoru pro  

více separovaných modelů, které by někteří žáci mohli potřebovat pro porozumění 

symbolickému zápisu poznatku.  

VIII.  Rozvoj nenumerického a numerického uvažování 

ÚLOHY NA OBSAH 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

(Třídy útvarů se shodným obsahem) 

Zadání následující úlohy je trojúhelníky sestrojit. Jako alternativa se nabízí řešit tuto 

úlohu ve čtvercové síti. 
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Narýsuj dva trojúhelníky 

a) s jednou shodnou stranou a různými obsahy 

b) s jednou shodnou výškou a různými obsahy 

c) které nejsou shodné, ale mají stejné obsahy. (Herman et al. 2015a, s. 133) 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

(Odvození vztahů pro obsah dalších útvarů) 

Předpokladem úspěšného vyřešení následujících úloh je žákova schopnost vyčíst 

údaje z obrázku a také rozložit si celkové řešení do částkových kroků, ve kterých bude počítat 

obsahy jednotlivých částí. Žák musí být také schopen vyjádřit vztah celek-část. 

Obdélnikový záhon v zámecké 

zahradě je oset trávou 

a osázen růžemi. Na obrázku 

je plocha osázená růžemi 

vybarvena. Vypočtěte její 

výměru. (Potřebné údaje jsou 

na obrázku). 

                                      Obr. 27: Obsah rovnoběžníku (Herman et al. 2015a, s. 132) 

 

Vyjádřete zlomkem, jaká část čtverce nebo obdélníku je vybarvena. 

(Rozměry jsou v centimetrech) 

 

Obr. 28: Obsah útvaru bez čtvercové sítě (Herman et al. 2015a, s. 109) 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

(Odvození vztahů pro obsah dalších útvarů, bez udání konkrétní jednotky) 

 

V následujících úlohách je důležité, aby žák rozuměl tomu, na čem závisí obsah 

trojúhelníku (tedy délce strany a příslušné výšce). Musí také být schopen uvažovat 

v abstraktní rovině, tedy bez konkrétních rozměrů. V prvních dvou úlohách je potřebná také 

schopnost vyjádření celek-část. Všechny následující úlohy jsou v učebnici označeny jako 

obtížné. 
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Na obrázku je čtverec 

ABCD. Jakou část jeho 

obsahu tvoří obsah 

trojúhelníku ABX? 

 

Obr. 29: Obsah trojúhelníku bez zadaných rozměrů (Herman et al. 2015a, s. 136) 

 

Vyjádřete zlomkem, 

jakou část čtverce 

ABCD tvoří obsahy 

vybarvených obrazců. 

Bod S je střed čtverce, 

body S1, S2, S3 jsou 

středy. 

                                                Obr. 30: Obsah nepravidelných útvarů (Herman et al. 2015a, s. 134) 

Ve kterých čtyřúhelnících mají trojúhelníky APD a BPC stejné obsahy? 

 

Obr. 31: Porovnání obsahů trojúhelníků bez zadaných rozměrů (Herman et al. 2015a, s. 109) 

ÚLOHY NA OBJEM 

Úroveň 2b, nenumerické uvažování – Porovnávaní tvarů založené na rozkladu a opětovném 

složení tvaru, transformace krychlových staveb 

Následující úlohy jsou zaměřené na zvyšování prostorové představivosti. V prvním 

případě mají žáci k dispozici nákres krychlového tělesa  a jejich úlohou je vyznačit plán 

(mapu) stavby po v různých polohách. Druhá úloha je náročná v tom, že žákům není dán 

náčrt a musí si ho tak sestavit sami.  



80 

 

 

Obr. 32: Transformace krychlových staveb (Herman et al. 2015b, s. 73) 

 

Představte si, že ze tří stejných krychlí sestavujete tělesa. Každá krychle přitom 

přiléhá k některé další celou stěnou. Takto lze sestavit dvě různá tělesa. (Pokud jedno 

těleso vznikne otočením druhého, nepovažujeme tato tělesa za různá). Nakreslete obě 

tělesa ve volném rovnoběžném promítání (Herman et al. 2015b, s. 23). 

Úroveň 4 – Integrované numerické a nenumerické uvažování 

(Odvození vztahů pro obsah dalších útvarů) 

Potřebnými dovednostmi pro následující úlohu je porozumění pojmu objem kvádru 

včetně znalosti výpočtu (vzorce), schopnost dekompozice útvaru a také schopnost vyčíst 

údaje z obrázku. 

 

 

  

  



81 

 

5 Srovnání učebnic a diskuse 

V učebnicích pro první stupeň má dominantní zastoupení aritmetika, v prvních třech 

rovnicích se žáci potkávají (sice jen sporadicky) s úlohami na dokreslování obrázků 

do čtvercové sítě případně se stavbami z krychlí. Ve většině úloh je strukturace již naznačena 

– žáci počítají počet čtverečků v sítí nebo počet kostek v krychlové stavbě.  

Systematičtější ponoření se do světa geometrie začíná u studia bodů, úseček, přímek, 

polopřímek, o něco později si pak žáci formalizují znalosti o základních dvoudimenzionálních 

útvarech, hlavně o pravoúhelnících a trojúhelníku – důraz je dáván na vymezení termínu 

(definici), konvenci značení a přesnost měření či rýsování. Sice toto pořadí zavádění 

geometrických útvarů odpovídá Euklidovým definicím, odrazit se ve vyučování geometrie od 

vymezení bodu představuje do jisté míry snahu definovat nedefinovatelné27.  Úlohy na budování 

pojmu obsahu a objemu jsou zařazeny až do závěru čtvrtého resp. v pátém ročníku, převážná 

část úloh dává do popředí znalost a aplikaci vzorce.  

Nyní se zaměřím pouze na učebnice pro druhý stupeň, a kromě učebnic komentovaných 

v předchozí kapitole se budu stručně věnovat také učebnicím pro 2. stupeň základní školy 

autorů Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček. Na jednotlivé řady se budu odvolávat prvními třemi 

písmeny jednoho z autorů, tedy: 

- ODV – Matematika pro 2. stupeň ZŠ, Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček 

- BIN – Matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, Binterová et al. 

- HER – Matematika pro nižší gymnázia, Jiří Herman et al. 

I. Míra oddělenosti geometrie a algebry  

Pro kvantitativní srovnání učebnic z pohledu prvního kritéria jsem se v každé učebnici 

zaměřila na kapitoly Výrazy s proměnnou a mnohočleny, která je ve všech případech řazena 

v 8. ročníku a je to první z čistě algebraických témat. Delší komentář k tomuto tématu byl 

nabídnut v příslušné sekci v rámci popisu učebnic Fraus. Vyvstala otázka, nakolik byl obecný 

vzorec potřebný v době, kdy ani sami autoři nepředpokládali žákovské porozumění významu 

proměnné a schopnost žáků s jednotlivými symboly manipulovat. 

                                                 
27 V moderním axiomatickém systému sestaveném Davidem Hilbertem (1862-1943) jsou bod, přímka 

a rovina nedefinované pojmy, jejíž vlastnosti vyplynou až z axiomů.  
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Následující tabulka (Tab.  7) ukazuje podíl úloh s geometrickým kontextem v rámci 

kapitoly Výrazy s proměnnou a mnohočleny.  

 

Výrazy s proměnnými a mnohočleny 

Cvičení s geometrickým 

kontextem [x] 
Cvičení celkem [y] 

𝒙

𝒚
∙ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

ODV 15 152 9, 9 % 

BIN 23 59 39 % 

HER 7 77 9, 1 % 

Tab.  7: Zastoupení geometrie v tematickém celku Výrazy s proměnnou a mnohočleny 

Můžeme vidět, že největší zastoupení geometrických úloh má učebnice Fraus 

(paradoxně pojmenovaná Aritmetika). V učebnicích Prometheus i Odvárko-Kadleček 

pozorujeme podobnou míru zastoupení geometrie v rámci algebraické kapitoly Výrazy 

s proměnnou – úlohy jsou zaměřeny na procvičování manipulace se symboly mimo 

geometrický kontext.  

Za důležité považuji hlavně geometrickou interpretaci vzorců pro druhou mocninu 

součtu a rozdílu dvojčlenu. Kromě učebnic Fraus jsou tyto vzorce odvozeny roznásobením 

součinu (𝑎 ± 𝑏) ∙ (𝑎 ± 𝑏).  

II. Koncept versus vzorec 

Ve všech analyzovaných učebnicích je většina vzorců pro obsahy a objemy útvarů 

odvozena, výjimku tvoří například povrch a objem koule v učebnicích Odvárko, Kadleček, 

který je pouze sdělen. Způsob odvození vzorců pro některé útvary je shrnut v Tab.  10.  

Některé extrémní příklady zdůraznění vzorců nad konceptem můžeme vidět např. 

u objemu složitějších těles jako kužel nebo koule v učebnicích Odvárko, Kadleček a Binterová 

et al. (Tab.  8). 

 Objem jehlanu a koule 

ODV 

„Platí opravdu uvedený vzorec pro objem libovolného jehlanu? Platí. Důkaz je však 

složitější, a proto ho nebudeme provádět. Vzorec v rámečku ukazuje, že objem 

jehlanu závisí pouze na obsahu podstavy a na výšce jehlanu“ (Odvárko et al. 2013b, 

s. 13) 
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Zavedení vzorce pro objem koule předchází úloha na porovnání objemů dvou 

vesmírných těles. Po zadání úlohy autoři píšou: „Potřebný vzorec najdeš v rámečku, 

seznam se s ním a potom úkol vyřeš“ (Odvárko et al. 2013b, s. 28). 

BIN 

„Správné odvození pro výpočet objemu jehlanu není jednoduché. Jako první to 

dokázal matematik Bonaventura Cavalieri“ (Binterová et al. 2010a, s. 19) 

„Nalézt vzorec pro objem koule je komplikované. Jak se odvodí, to se dozví ti z vás, 

kteří budou studovat na střední škole“ (Binterová et al. 2010a, s. 31) 

Tab.  8: Koncept versus vzorec 

Nedá se říct, že by učebnice nevěnovaly pozornost odvození vzorce a uváděli jednotlivá 

tvrzení pouze v rovině symbolického jazyka. Co však musíme podotknout je to, že je to právě 

vzorec, který je pokaždé uveden v rámečku (označeném například Zapamatujme si, Co musíme 

vědět atp.) buď na konci odvození, nebo v rámci závěrečného shrnutí tematických celků. Dalo 

by se tedy říct, že učebnice zdůrazňují obsah vět o obsahu a objemu v jazyku vzorců, nikoliv 

v přirozeném jazyce.  

III. Předčasná algebraizace 

V rámci tohoto shrnutí se zaměřím na to, v jakých ročnících jsou uvedeny obecné vzorce 

pro obsah a objem jednotlivých geometrických útvarů. Jediný zásadnější rozdíl v zařazení učiva 

je v učebnicích Prometheus pro nižší gymnázia – povrch a objem krychle a kvádru není řešen 

samostatně v 6. ročníku, ale společně s dalšími hranoly v 7. ročníku.  

 

Ročník Uvedení obecného vzorce 

4. ročník Obsah čtverce a obdélníku 

5. ročník Povrch krychle a kvádru, o něco systematičtější práce se stavbami z krychlí 

6. ročník Zopakování obsahu čtverce a obdélníku, povrch a objem krychle a kvádru 

7. ročník 
Mnohoúhelníky – obsah rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku; povrch 

a objem  hranolů 

8. ročník Obvod a obsah kruhu, povrch a objem válce 

9. ročník Povrch a objem jehlanu, kužele a koule 

Tab.  9: Rozložení témat obsahu a objemu do ročníků ZŠ 
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Vzorec je zobecněním jisté pravdy a je důležité, aby potřeba jistý poznatek zobecnit 

vznikla z vůle žáka. Proměnná ve vzorci zastupuje celou škálu možných hodnot, které můžeme 

dosadit, a proto si myslím, že je velmi důležité formovat význam proměnné jako zobecněného 

čísla. Pochopení geometrického vzorce je náročné i proto, že symboly S a V by se daly rozumět 

jako zkratky pro obsah a objem, jejichž hodnota je závislá od konkrétních rozměrů. Na druhou 

stranu, rozměry zapsané pomocí symbolů mají význam zobecněného čísla. Z výuky povrchu 

a objemu krychle a kvádru v 6. ročníku mám tu zkušenost, že jsou-li v zadání dány konkrétní 

rozměry (případně je-li útvar umístěn ve čtvercové síti), jen málo žáků má potřebu zapsat si 

v řešení i obecný vzorec.  

Jako jeden z ukazatelů kvality učebnice považuji také způsob, jakým prezentuje 

odvození vzorců pro obsah a objem geometrických útvarů. Shrnutí nabízí Tab.  10.  

 
Obsah 

rovnoběžníku 

Obsah 

trojúhelníku 

Obsah 

lichoběžníku 
Objem jehlanu Objem koule 

ODV 
Obrázkem, bez 

čtvercové sítě 

Obrázkem, bez 

čtvercové sítě 

Obrázkem, 

bez čtvercové 

sítě 

Ukázka pouze 

pro jehlan 

vyříznutý z 

krychle 

Vzorec 

pouze sdělen 

BIN 

Útvary ve 

čtvercové sítí; 

počítačový 

software – 

sledování 

závislosti 

rozměrů na 

obsahu 

Obsah 

trojúhelníku 

předchází obsahu 

rovnoběžníku – 

útvary ve 

čtvercové síti; 

počítačový 

software 

Útvary ve 

čtvercové síti 

Ukázka pouze 

pro jehlan 

vyříznutý z 

krychle 

Naznačeno – 

koule 

vepsaná 

válci, opsaná 

kuželu – bez 

dalších 

výpočtů 

HER 
Manipulace – 

vystřihování 

Manipulace – 

vystřihování 

Manipulace – 

vystřihování 

Kromě jehlanu 

vyříznutého 

z krychle také 

zobecnění 

vzorce pomocí 

vysvětlení 

Cavalieriho 

principu 

Odvozeno 

přes kouli 

vepsanou 

válci, 

opsanou 

kuželu 

Tab.  10:  Odvození vzorců 
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Můžeme vidět, že odvození vzorců je v učebnicích doprovázeno ilustrací útvaru –  

bez jeho umístění do čtvercové sítě (Odvárko, Kadleček), ve čtvercové síti (Fraus) nebo jsou 

žáci přímo motivováni k vystřižení útvarů a následné přemístění jeho částí (Prometheus). 

IV. Konvence symbolů 

Ve všech učebnicích najdeme klasické značení geometrických pojmů obsah, objem, 

poloměr, průměr nebo konstanty π. Zdali je také vysvětlen jejich původ shrnuje Tab.  11:  

 
Značení 

S V r d π 

ODV X X X X X 

BIN     X X   

HER X X       

Tab.  11: Vysvětlení symboliky a značení  

Vysvětlení značení r nebo d je věnována pozornost pouze v učebnici Prometheus pro 

nižší gymnázia (6. ročník), k zjištění původu značení S a V jsou žáci motivováni v učebnicích 

Fraus. Jejich úlohou je propojit značení s anglickým termínem, nikoliv původním. Symbol π je 

vysvětlen v učebnicích Fraus a také Prometheus pro nižší ročníky gymnázia. 

 Symboly neplynoucí z přirozeného jazyka si může žák osvojit jedině pamětí, a proto si 

myslím, že odůvodnění jejich použití může žákům pomoct zapamatovat si je a přijmout.  

V. Interference přirozeného jazyka 

Na význam termínu obsah, tak jak se někdy používá v hovorovém jazyce (obsah láhve, 

obsah knihy) učebnice přímo neupozorňují, je však možné, že tento rozměr do problematiky 

vnese učitel v rámci zavedení tohoto termínu. V několika případech najdeme hovorové slovo 

pro matematický význam obsahu, viz Tab.  12:  

ODV „Obsah pozemku se nazývá také výměra“ (Odvárko et al. 2009, s. 58) 

BIN 
výměra bytu, rozloha státu, lesa, fotbalového hřiště, Václavského náměstí, plocha 

lidské kůže (Binterová et. al 2007a, s. 60-62) 

HER výměra záhonu (Herman et al. 2015, s. 132) 

Tab.  12: Slova vystupující ve významu obsahu 

Slova pro obsah známá z běžné řeči se vyskytují výhradně ve slovních úlohách.  
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VI. Motivace 

V učebnicích prvního stupně (Prodos) jsou zmíněny historické měrné jednotky, jinak 

historický vývoj matematiky nehraje v učebnicích žádnou roli. Naproti tomu, v učebnicích pro 

druhý stupeň (Fraus, Prometheus, Prodos) se dočteme nemálo historických zajímavostí – ať již 

v úvodu samotných učebnic, v závěru kapitol nebo na boční liště stran v přímé návaznosti 

na probírané učivo. Osobně jsem byla až překvapena, když jsem se v učebnicích dočetla 

informace z historie matematiky, které jsem se dozvěděla až na univerzitě, nebo kterým jsem 

podrobněji věnovala podrobnost až během studia literatury Role historie je výhradně motivační 

– žáci se mohou dočíst zajímavých příběhů o významných osobnostech, objevech, způsobech 

zápisu atp. Jako člověk, který se zajímá o historii, musím uznat, že tyto historické vsuvky jsou 

v každé učebnic psány velmi poutavě a srozumitelně. Záleželo by na učiteli a konkrétním 

žákovi, zdali uzná historické komentáře za dostatečně motivační a bude jim věnovat pozornost. 

Teorie projekce fylogeneze do ontogeneze prosazovaná M. Hejným nevyužívá historii pouze 

ve smyslu motivace nebo jakéhosi doprovodního příběhu. Role historie je podle něho mnohem 

zásadnější – znalost historie má praktické aplikace v procesu vyučování, ve způsobu 

a organizaci výuky a také v jazyce, kterým žáci sdělují svoje objevy, postupy a znalosti.  

VII. Pestrost separovaných modelů a generický model 

Model poznávacího procesu podle Hejného a také pojetí hypotetické učební trajektorie 

podle Tůmové staví vzorec jako závěrečnou fázi poznatku, kdy je znalost přeložena 

z přirozeného jazyka do symbolického. 

Nahlédneme-li jednotlivé učebnice pohledem teorie generických modelů, v oblasti 

obsahu útvarů je žákům nejdříve nabídnuto několik útvarů ve čtvercové síti, útvar je pak 

zobrazen bez sítě a je odvozen vzorec. Jednotlivé učebnice zařazují různé modely útvarů 

průběžně, ale jen v malém množství a spíš nesystematicky – například v učebnicích Fraus 

najdeme sirkové hlavolamy nebo origami, což jsou netradiční prostředí, která rozvíjí 

geometrickou představivost.  

Protože mechanismus poznávacího procesu probíhá u každého žáka individuálně 

(někomu je potřeba víc separovaných modelů, někdo naopak potřebuje separovaných modelů 

víc), uvedení vzorců v rychlém sledu za odvozením hlubokého tvrzení (ilustrovaného 

na jednom konkrétním příkladu) může způsobit problémy slabším žákům, jelikož neměli 

dostatek času a separovaných modelů na vytvoření generického modelu, potažmo abstraktního 

poznatku. Víc než se zdánlivými, překvapivými a ne-modelmi je v těchto učebnicích potřeba 

uvažovat typy cvičení, které žáci řeší a jejichž cílem je přivést žáky k porozumění dané 
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tematice. Tento pohled spojím s následujícím kritériem, tedy s pojetím hypotetické učební 

trajektorie.  

VIII. Rozvoj nenumerického a numerického uvažování 

Učivo ohledně obsahu a objemu je rozděleno do jednotlivých ročníků a žáci se postupně 

seznamují s dalšími (složitějšími) útvary. Je nutno podotknout, že na druhém stupni je věnována 

jen malá část úloh budování pojmu obsahu a objemu.  

V následujících tabulkách je shrnut počet cvičení v jednotlivých učebnicích v rámci 

tematického celku Mnohoúhelníky (tedy obsah rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku) 

a Objem krychle a kvádru z pohledu jejich zařazení do úrovní HUT. Jelikož většina úloh je 

v poslední (čtvrté) úrovni, rozdělila jsem dále tyto úlohy v na několik typů: 

- úlohy, ve kterých nejsou uvedeny konkrétní jednotky; 

- úlohy zaměřené na zkoumání útvarů stejného obsahu ale jiného tvaru; 

- určení obsahu (objemu) složených útvarů – tedy úlohy, ve kterých je potřeba vypočítat 

obsah (objem) pomocí vhodného rozdělení útvaru na části, jejichž obsah (objem) umím 

spočítat; 

- dopočítání rozměrů z obsahu (objemu); 

- úlohy, ve kterých jsou dány všechny rozměry útvarů (ať už v kontextu slovní úlohy nebo 

bez slovního kontextu) a je potřeba vypočítat obsah (objem) – na tyto úlohy se budu 

odvolávat jako na dosazení do vzorce, jelikož je to typ úloh, ve kterém je těžké rozpoznat, 

zdali je vzorec v žákově mysli abstraktním nebo formálním poznatkem; 

- závislost obsahu (objemu) na změně rozměrů, tedy jak se změní obsah (objem), změníme-

li některý z jeho rozměrů. 

V učebnicích Prometheus pro nižší gymnázia je Objem krychle a kvádru součástí tematického 

celku Objem hranolů, do porovnání jsem ho proto nezahrnula. 
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HUT: Úroveň 3 Úroveň 4 

Typ 

úlohy: 

Práce ve 

čtvercové 

síti 

Bez udání 

konkrétních 

jednotek) 

Třídy útvarů 

(stejný obsah, 

jiný tvar) 

Obsah 

složených 

útvarů 

Dopočítání 

rozměrů z 

obsahu 

Dosazení 

do vzorce 

ODV 0 0 1 3 2 14 

BIN 8 0 1 1 2 10 

HER 6 3 1 2 6 8 

Tab.  13: Typy úloh na obsah mnohoúhelníků 

Můžeme vidět, že v rámci čtvrté úrovně HUT, která integruje numerické a nenumerické 

uvažování a je tak pro žáky nejnáročnější, najdeme v případě obsahu mnohoúhelníků výraznou 

převahu úloh na dosazení do vzorce. Učebnice Prometheus pro nižší gymnázia je jediná, 

ve které najdeme úlohy bez udání konkrétních číselných jednotek. Tato gymnaziální učebnice 

má také největší podíl úloh na dopočítávání rozměrů z obsahu. 

 

HUT: Úroveň 3 Úroveň 4 

Typ 

úlohy: 

Práce 

s krychlovými 

tělesy 

Závislost 

na změně 

rozměru 

Třídy útvarů 

(stejný 

objem, jiný 

tvar) 

Objem 

složených 

těles 

Dopočítání 

rozměrů z 

objemu 

Dosazení 

do vzorce 

ODV 5 3 0 1 5 7 

BIN 4 0 0 1 1 6 

Tab.  14: Typy úloh na objem krychle a kvádru 

Sice jsou v každé řadě učebnic vzorce řádně odvozeny a najdeme také několik úloh na 

výpočet obsahu z čtvercové sítě, převážná část úloh na obsah a objem jsou však aplikační slovní 

úlohy na nejvyšší úrovni hypotetické učební trajektorie, tedy integrovaného numerického 

a nenumerického uvažování, který předpokládá hluboké uchopení pojmu samotného. 

Ve čtvercové síti a s krychlovými tělesy se částečně pracuje v průběhu 6. a 7. ročníku. 

Ve vyšších ročnících, ve kterých se žáci seznamují se složitějšími útvary, tyto modely mizí, což 

je podle mého názoru škoda. Práce ve čtvercové síti, resp. s krychlovými tělesy nabízí široké 

spektrum úloh například na práci bez konkrétních rozměrů nebo standardizovaných jednotek. 

Porozumění čtverečních a krychlových jednotek není samozřejmostí a recyklace tohoto 

konceptu může být pro žáky přínosná.  
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6 Shrnutí a závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat charakter a příčiny problémových míst u 

žáků v oblasti míry v geometrii, nahlédnout na vývoj zápisu vzorců z historického hlediska, a 

také zkoumat zpracování  problematiky vzorců na obsah a objem ve vybraných řadách učebnic 

prvního a druhého stupně, resp. odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Východiskem 

kritérií stanovených pro analýzu učebnic bylo studium odborné literatury zabývající se: 

 výzkumem žákovských problémů s úlohami v oblasti míry a jejich příčin; 

 budováním konceptů obsahu a objem v mysli žáka;  

 vlivem a  potenciálem historie na její hlubší využití v rámci organizace vyučovacího 

procesu.  

Ve všech zmiňovaných oblastech je nahlíženo na problematiku vzorců specifickým 

způsobem, i přesto najdeme jistá propojení a souvislosti, které mě přivedou k obecnému závěru 

ohledně role vzorců ve vyučování geometrie. Ukázalo se totiž, že vzorce, tak jak je zapisujeme 

dnes a jak jsou tradičně vyučovány, jsou na vrcholu jak z hlediska fylogeneze, tak i ontogeneze. 

Na vzorec můžeme tedy nahlížet dvojím způsobem: 

 jako na abstraktní podobu poznatku, ke kterému se žák dostává postupně, projde-li si 

potřebnými stádií budujícími obsahovou stránku vzorce – tedy samotný koncept obsahu 

nebo objemu; 

 jako na formu zápisu skládající se ze symbolů a značek stanovených konvencí, která 

měla v historii mnoho podob a je výsledkem vývoje trvajícího dlouhá staletí  

Druhá část práce je zaměřena na historický vývoj pojetí obsahu, objemu a jejich způsobů 

zápisu, který najdeme v dějinách matematiky. Formulování vzorce do finální podoby poznatku 

v myšlení žáka předcházela nezbytná změna jazyka z přirozeného na symbolický, přesně tak, 

jako tomu bylo v dějinách matematiky. 

Na základě didaktické literatury a studia historického vývoje zkoumaných oblastí jsem 

si stanovila kritéria pro analýzu učebnic matematiky pro 1. a 2. stupeň základní školy, resp. 

pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Konkrétní ukázky úloh a přístupů jednotlivých 

učebnic jsem se snažila podrobněji ilustrovat v rámci každé podkapitoly zaměřené 

na příslušnou řadu učebnic.  
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Přístupem, jakým učebnice využívají a zdůrazňují symbolický jazyk, by mohly být 

do jisté míry přirovnány k učebnicím cizího jazyka. Jazyk matematiky se všemi termíny, 

značkami a symboly, které jsou dnes konvencí stanoveny. Tento jazyk je však umělým 

konstruktem a pro žáka (resp. pro každého člověka, který se do studia matematiky pustí) je 

cizím jazykem, stejně tak, jako když se učíme anglický nebo německý jazyk. Zásadní rozdíl 

mezi studiem jazyka matematiky a cizím jazykem spočívá v cíli našeho snažení. V hodinách 

matematiky by se učitel měl snažit přiblížit žákům svět matematiky, nikoliv pouze jazyk, 

kterým se v tomto světě dorozumíme. Potřeba symbolického jazyka ve vzorcích by měla mít 

kořen v žákově snaze zkrátit a zobecnit závěr, ke kterému dospěl a kterému rozumí především 

v přirozeném jazyce.  

Ilustrací toho, že i samotní autoři jsou si vědomi náročnosti práce s výrazy obsahujícími 

proměnné, je mimo jiné to, že ve všech analyzovaných řadách (Fraus, Prometheus, Odvárko-

Kadleček) je téma výrazů s proměnnou zařazeno do 8. ročníku. Stejně tak rozměr vzorce jako 

jisté funkční závislosti mezi obsahem (objemem) a prvky útvarů je nahlédnut až v učebnici 

pro 9. ročník. Otázkou tedy je, proč je žákům nabídnut první vzorec již od čtvrtého nebo pátého 

ročníku. Žákům se tak dostává do rukou nástroj ještě předtím, než by u nich vznikla potřeba 

takový nástroj vůbec mít. Vzorec se tak stává více algebraickou záležitostí, se kterou žáci 

pracují na úrovni standardní nebo strategické manipulace (viz 2.2.3), než výsledkem 

modelování. 

Od žáků nastupujících na druhý stupeň se porozumění konceptu obsahu a objemu 

víceméně předpokládá. Najdeme místy úlohy, které by svojí podstatou spadaly do první až třetí 

úrovně v rámci hypotetické učební trajektorie, případně do úrovně nejvyšší (integrovaného 

numerického a nenumerického uvažování), které jsou nestandardní a mohou být případně 

použity jako diagnostické úlohy na žákovské porozumění pojmům obsah a objem. Tyto úlohy 

jsou však v mnoha případech označené jako obtížné, případně velmi obtížné – což v porovnání 

s úlohami na dosazení do vzorce jistě jsou. Je však otázkou, nakolik chce učitel žáky přivést 

k hlubšímu poznání a porozumění této problematice. Považuji za nutné ještě jednou zdůraznit, 

že právě práce učitele s učebnicí považuji za stěžejní ve vyučovacím procesu, jelikož učitel 

rozhoduje o tom, jakým jazykem se o této problematice v rámci hodin matematiky komunikuje, 

ale například také o tom, kolik času je věnováno jednotlivým úlohám nebo jaká je míra zapojení 

žáků v průběhu vyučování. 

Za hlavní přínos této práce považuji to, že v ní komplexně analyzuji oblast vzorců pro 

obsah a objem, která se na základě mnoha výzkumů jeví jako problematická u žáků a ve které 

v rámci vyučování často dochází k redukci na formální poznatek. Ke vzorcům jsem přistoupila 
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z pohledu myšlení žáka a také z hlediska historie jejich zápisu. Věřím, že prozkoumání obou 

pohledů a jejich možného propojení má potenciál obohatit a zkvalitnit pohled učitelů na vzorce, 

jelikož ty jsou často zredukovány na pouhý návod na výpočet, bez vnímání jeho hloubky 

a kognitivní náročnosti.  Z rozhovorů se svými spolužáky, budoucími učiteli matematiky, a také 

současnými kolegy s dlouholetou učitelskou praxí jsem si vědoma toho, že historie se netěší 

velké oblibě u žáků, a někdy ani u učitelů. I z tohoto důvodu považuji za další přínos této práce 

důkladné zpracování historického vývoje vzorců pro obsah a objem geometrických útvarů 

a jeho možnou aplikací do vyučování.  

Studium a zpracování problematiky geometrických vzorců v této práci mě výrazně 

obohatilo. V rámci své výuky v 7. ročníku jsem si začala dávat mnohem větší pozor na jazyk 

matematiky, který své žáky učím, který jako učitel používám a který používají žáci. Dala jsem 

si výzvu klást důraz na precizaci v první řadě přirozeného jazyka, kterým žáci o svých řešeních 

mluví a kterým matematice rozumí, před urychleným zavedením symbolického jazyka. 

Například použití písmene x pro označení neznámé mi v jistých momentech připadá jaksi 

nepřirozené, jelikož jsem si vědoma jeho relativně pozdního zavedení. Stejně tak jsem více 

schopna pochopit to, když žáci v rámci učiva geometrie značí body malými písmeny, délky 

stran velkými písmeny, nebo když zamění symboly S a V. V mnoha případech jim tento typ 

chyby nebrání v úspěšném vyřešení úlohy. Jako učitel jsem se proto rozhodla hledat co 

nejefektivnější způsoby sdělování symbolů a také zvážit svůj přístup k žákově chybě tohoto 

druhu. Samozřejmě, že konvence má v matematice své místo. Věřím však, že příběh ukrývající 

se za jazykem geometrických vzorců může být inspirací a zároveň jedním z nástrojů k jejich 

kvalitnějšímu uchopení nejen žákem, ale také učitelem.  

Během psaní diplomové práce jsem také získala kritický pohled na učebnice matematiky 

a věřím, že může být obohacující také pro ostatní učitele. Lépe rozumím pojetí obsahu a objemu 

žákem a uvědomuji si důležitost jednotlivých stádií v procesu budování těchto pojmů. Vhodná 

kombinace úloh z učebnic, z nichž některé byly prezentovány v této práci, mi může dopomoct 

ke kvalitnější přípravě na vyučování.  
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