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Příloha 1 – protokol z videozáznamu žák MA  

Mluvené slovo  Popis děje 

EX01: „Tak si přečti první otázku a zkus na ni 
odpovědět.”  

 

MA01: „No tak myslím, že co mají společnýho, je to, že to 
je spojený s civilizací. A že to většinou mají všichni 
doma, nebo to vidí z okna. Třeba ty trubky k tomu 
nepatří, protože ty vidí jen nekteří doma, většina jich je 
pod zemí.”  

MA odpovídá na Úlohu 1 

EX02: „Napadá tě k tomu ještě něco?”  
 

MA02: „Ale společnýho to má všechno to, že to postavili 
lidi. To mi přijde jako jediný, co mají společnýho, jinak je 
to trochu odlišný.”  

 

EX02: „Tak dobře, jestli je to vše, můžeme pokračovat. 
Přečti si další úlohu” 

MA si v tichosti čte zadání k 
další úloze 

MA03: „No asi bych to roztřídil do úplných tvarů a 
neúplných tvarů.”  

MA odpovídá na Úlohu 2 

MA04: „Že tohle je dokončenej tvar, kterej nemá 
rozplizlý všude ty čáry. No a tenhle si nejsem jistej. Je 
tam čtverec, ale zase tady z toho něco čouhá. Takže asi 
budu muset vymyslet jiný dvě skupiny. - přemýšlí-  A 
souvisí to nějak z těma barvama?”  

MA ukazuje na obdélník, 
kosodélník a čtverec s 
prodlouženými stranami 

EX03: „Ne.”  
 

MA05: „Tak já bych to asi roztřídil na to, jestli je tam 
vidět tvar, nebo ne. Tady je prostě čtverec, tady křivý 
obdélník, a tady je obdélník. Takže tam jsou vidět ty 
tvary.”.  

Ukazuje na čtverec, 
obdélník a kosodélník 

MA06: „Ale tady jsou vlastně jenom rovnoběžky, tady 
kolmice, tady kolmice a zase rovnoběžky. To bych teda 
asi roztřídil na rovnoběžky a ...” 

Ukazuje na kolmice a 
rovnoběžky 

EX04: „A nikde v těch tvarech rovnoběžky nevidíš?”  Ukazuji na čtverec, 
obdélník a kosodélník 

MA07: „Jasně, ale ty jsou dokončený, tam je vidět tvar. 
Kde jsou vidět tvary, to je jedna skupina, to jsou tyhle tři. 
A tam, kde nejsou vidět tvary a jsou tam ty kolmice a 
rovnoběžky, by byla druhá skupina. Tak já bych to asi 
roztřídil takhle.”  

 



EX05: „Dobře, díky, můžeme dál. Přečti si ten text, 
vztahuje se ještě k tomu předchozímu cvičení.”  

 

MA08: „No nikdy se nesetkají, protože to jsou 
rovnoběžky. Ty by mohly letět třeba na Neptun a stejně 
by se nepotkaly.”  

 

EX06: „Jakto?”  
 

MA09: „Protože jdou pořád stejným směrem, nezatáčí 
nikam a i když mají šikmý směr obě, tak se k sobě 
nepřibližují.”  

MA používá ruce a 
znázoruňuje, jak vedou 
rovnoběžky vedle sebe 

EX07: „Tak můžeme přejít k té další úloze.” MA čte Úlohu 3.  

MA10: „Takže mám ty přímky narýsovat a zase spojit?”  
 

EX08: „Udělej to tak, jak tomu rozumíš ze zadání.”  
 

 
MA rýsuje bez zaváhání 
rovnoběžné úsečky s 
úsečkou AB. Znovu si čte 
zadání a pak prodlouží 
strany AD a DC.  

MA11: „Takže já si tady udělám někde bod A a budu 
rýsovat dvě takhle a dvě takhle a pak nahoru k béčku?” 

MA řeší úlohu 4 - naznačuje 
tužkou cesty po síti 

EX09: „Udělej to tak, jak tomu rozumíš.” 
 

MA12: „Takže si udělám áčko a pak půjdu doprava po 
dvou čtverečcích a pak půjdu tři nahoru a tam si udělám 
béčko.”  

MA rýsuje cestu z bodu A 
do bodu B a popisuje svůj 
postup. 

MA13: „No, to jsem se měl nejdřív podívat, musím to 
céčko udělat výš. Tam máte chytáky.” 

MA rýsuje cestu z bodu C 
do bodu B, první návrh 
škrtá a rýsuje znovu.  

EX10: „A jaký je tady teda úkol? Co je ta úsečka?”  
 

MA14: „Úsečka je tohle, to D a .. To je vlastně takové 
zvláštní. Jako mám udělat rovnoběžky k těm úsečkám. 
Ale to vlastně nejde, když tady je zaseklá. Úsečka přece 
nemůže zatáčet.”  

MA ukazuje na lomenou 
čáru (cestu z D do C) 

MA15: „Takže tady udělám rovnoběžku a tady k tomu. 
Jinak nevím, jak to udělat.”  

MA rýsuje rovnoběžky ke 
každé části lomených čar a 
popisuje svůj postup. 

2. pracovní list  



MA16: „Tak to fakt nevím. Jakože tady mám udělat další 
trojúhelník?” 

MA čte Úlohu 1  

EX11: „No, původní ten trojúhelník je ABC. A oni chtějí, 
jestli najdeš další bod, aby z toho vznikl kosodélník, jako 
to tady udělali s tím káčkem.”  

Přikrývám rukou doplnění 
trojúhelníku 

 
MA přemýšlí 

MA17: „Jasně, jasně. Tyjo, vyjde to?”  MA hledá bod D a rýsuje 
stranu BD rovnoběžnou se 
stranou AC 

MA18: „No, tady to nemůžu protáhnout, protože by 
vznikl ten kosodélník úplně samostatně, takže to udělám 
tady.”  

MA spojuje bod D s bodem 
A 

MA19: „No tak je to kosodélník asi.”  MA si prohlíží vzniklý tvar 

EX12: „A jak to poznáš, že to je kosodélník?”  
 

MA20: „Jakože to je takovej obdélník, akorát že nemá 
kolmý ty strany na sebe.”    

 

EX13: „A nešlo by to udělat ještě jinak?”  
 

MA21: „ A musím to furt připojit na ten ABC?”  
 

EX:14: „Ano.”  
 

MA22: „Vy mi teda dáváte.”  MA hledá v síti další bod 

 
MA rýsuje další doplnění 
trojúhelníku  

MA23: „No, nevím, jestli by se to dalo počítat jako 
kosodélník. Jestli to není kosočtverec.”  

MA otáčí papír a zkoumá 
tvar z více stran 

MA24: „Hm, to je kosočtverec spíš, že to je vlastně, 
kdyby se to rozpláclo, je to čtverec.”  

 

EX15: „A čím je kosočtverec charakteristický?”  
 

MA25: „No, že má dva trojúhelníky vevnitř.”  
 

EX16: „A jaký je teda rozdíl mezi kosodélníkem a 
kosočtvercem?”  

 

MA26: „To bych to musel změřit.”  MA přechází na Úlohu 2 

MA27: „No, kolik je tam na sebe kolmých.”  MA zapisuje kolmost dvou 
bodů J a G 



EX17: „A když máš dva body, můžou na sebe být 
kolmý?”  

 

MA28: „No, nemůžou, nemají žádnou stranu. Jo, takže 
udělám to tak, že zapíšu úsečku.”  

MA zapisuje řešení a 
komentuje, k ověřování 
kolmosti stran jednotlivých 
tanů používá pravítko s 
ryskou. 

MA29: „Já už tam asi nic dalšího nevidím.”  
 

EX18: „Dobře.”  Zde jsem kvůli ruchu okolí 
nedohlédla na úplné 
dokončení úlohy.  

 
MA čte Úlohu 3 

MA30: „Takže to mám tady napsat vedle, jo?”  
 

EX19: „Nemusíš, to mi jen vysvětli.”  
 

MA31: „No, složité vysvětlení. On vlastně neřekl, že..  On 
to je vlastně svým charakterem obdélník jako normální, 
ale říká se tomu kosodélník, protože on ty strany má sice 
stejný, ale má je posunutý. Ta jedna strana je vždycky 
posunutá, že nejsou vedle sebe. A ty kratší jsou na sebe 
rovnoběžný a jsou stejně dlouhý a jsou přímo naproti 
sobě, ale ty delší ne. Já bych teda řekl, že neřekl, že ty 
strany na sebe nejsou přesně rovnoběžný, ale že jsou 
trochu posunutý.”  

MA naznačuje posunutí 
stran rukama, poté ukazuje 
na kosodélník v 
předchozím cvičení  

EX20: „Takže říkáš, že to má rovnoběžné strany. A kdyby 
sis k tomu udělal obdélník.”   

Kreslím do mříže obdélník 
1x2 

MA32: „Tak ten má na sebe přesně jako na milimetr 
stejný rovnoběžný ty protější delší strany. Ale u toho 
kosodélníku je to třeba o pár cenťáků posunutý. To 
záleží tady, jaký je úhel přesně.”  

 

 

MA ukazuje na ostrý úhel v 
kosodélníku 

EX21: „Aha, takže je to v úhlech?”  
 

MA33: „No, to záleží na tom, jak je ta strana posunutá, a 
to záleží na tom, jaký tady v tom vrcholu ty strany mají 
úhel. Protože tam může mít jakýkoliv úhel pod 90 
stupňů.”  

 

EX22: „A jak je to teda u toho obdélníku?”  
 

MA34: „No u obdélníku je 90 ve všech rozích.”   

 



Příloha 2 - protokol z videozáznamu žák FE 

Mluvené slovo  Popis děje 

FE01: „Tak já vidím, že všichni mají společné nějaké čáry, 
jako rovnoběžky. Možná to nejsou všechno úplně 
rovnoběžky, ale měly by být.”  

FE odpovídá na Úlohu 1 a 
ukazuje na každý orbázek, 
kde v něm vidí 
rovnoběžky 

 
FE čte nahlas další úlohu 

FE02: „Do dvou skupin. Takže vidím, že jsou tam zavřené 
obrazce, které mají nějaké hranice a dá se vypočítat jejich 
obsah. A pak jsou tady ty různý čáry , který nejsou 
zavřené a nemůžeme u nich vypočítat jejich obsah, 
protože nemají hranice.”  

 

EX01:„A co tohle?” Ukazuji na čtverec s 
přesahujícími stranami 

FE03: „No to je takový divný obrazec, protože má jakoby 
část uzavřenou, ale zas má pak tady tyhle čáry nezavřené. 
Takže možná je to taky, že některé obrazce mají část 
rovnoběžné čáry a část mají pravé úhly. Ale zase tady 
tenhle obdélník, nebo tahle rybička, mají i rovnoběžky, i 
pravé úhly. Možná teda na obrazce, které mají pravý úhel 
a které nemají.”  

 

 

 

 

FE ukazuje na 4 obrázky, u 
kterých najde pravý úhel 

EX02: „Fajn, tak můžeme jít klidně dál.”  
 

 
FE čte nahlas text k druhé 
části Úlohy 2 

FE04: „Takže ty fialové čáry, když jsou to přesné” 
rovnoběžky, tak se nikdy nepotkají a mezi sebou budou 
mít stejnou vzdálenost, jako v tom stejném bodě.   Jasně, 
že odsud sem nebude stejná vzdálenost, jako odsud sem, 
ale prostě ta minimální vzdálenost mezi těmi čárami je 
stejná.”  

FE na fialových 
rovnoběžkách ukazuje 
body, které by nešly spojit 
kolmicí  

 
FE čte nahlas Úlohu 3 

FE05: „Tady si můžeme všimnout, že jsou vždycky od 
tohoto bodu k tomuto, takže nepotřebuju další pravítko, 
abych to různě měřil.” 

FE ukazuje postup hledání 
úsečky - přes úhlopříčku 
obdélníka - a rýsuje 
rovnoběžky ke straně AB 

 
FE čte Úlohu 4 

FE06: „Takže si mám někde označit bod A a od něj jít 
třikrát nahoru a tam udělám bod B?”  

 



EX03: „Udělej to tak, jak tomu rozumíš.”  
 

FE07: „Tak jo, tady mám teda bod A a bod B. A pak si 
mám najít bod C a bod D.”  

FE kreslí lomenou čáru 
(cestu z bodu A do bodu B 
a z C do D)  

FE08: „Tak jo.”  
 

EX04: „Ještě si jednou přečti to zadání, co se tam po tobě 
chce.”  

 

 
FE znovu čte zadání Úlohy 
4 

FE09: „Jo chápu, že tam mám udělat další čáry. Ale to není 
úsečka, to má zatáčku.”   

 

EX05: „No a když jsi našel bod A a B, můžeš z nich udělat 
úsečku?”  

 

FE10: „Jo takhle!”  FE spojí body a narýsuje 
úsečky AB a CD 

FE11: „Jeden a raz, dva, tři, čtyři.”  FE si odpočítává čtverečky 
a rýsuje rovnoběžné 
úsečky  

2. pracovní list  

 
FE čte nahlas Úlohu 1  

FE12: „Doplnit na rovnoběžník, to je jako obdélník, když 
nemá pravé úhly., jenže má rovnoběžky. Takže ho můžu 
jako ne zrcadlově otočit, ale ...”  

 

FE rukou naznačuje 
překlopení trojúhelníku 

 
FE přemýšlí, zakrývám mu 
rukou trojúhelník CBK 

FE13: „Takže takhle by už to nešlo, protože ten už tady 
je.”  

 

FE14: „Tak ho můžu doplnit sem.” FE ukazuje v mříži pod 
stranu AB 

 
FE hledá bod K - 
odpočítává čtverce v mříži 

FE15: „Takže když tady mám bod K, tak to spojím. A něco 
se mi pokazilo.”  

FE doplňuje trojúhelník 
ABC na kosodélník ACBK, 
registruje chybu 



FE16: „Raz, dva, tři, čtyři, pět. Mně něco nevyšlo, Můžu to 
škrtnout?”   

FE přepočítává čtverečky 
v síti a škrtá původní 
doplnění 

EX06: „Určitě. A kdyby sis s tím už nevěděl rady, můžeme 
jít dál, stačí říct.” 

 

FE17: „Dobře. No, počkej.”  FE přepočítává čtverečky 
v síti  

FE18: „Jo, jde to, takže tady bude bod K. A už tam další 
možnosti nejsou.”  

FE znovu doplňuje 
trojúhelník na kosodélník 

 
FE čte nahlas Úlohu 2 

FE19: „Takže to je sedm. To je ten celý čtverec, tangram.”  FE počítá dílky tangramu 

FE20: „Tyhle dva jsou na sebe kolmé, ale mají jednu 
stejnou stranu, to nevím, jak se to počítá.”  

 

EX07: „Tak jak to označíš?”  
 

FE21: „Takhle.” FE zakresluje do 
jednotlivých tanů značku 
pro pravý úhel, zakresluje 
značky i za hranice tanů  

FE21: „A už tam asi žádné nejsou.”  
 

EX08: „Určitě?”  
 

FE22: „Myslím, že ne. Jo a ještě ta trojka.”  
 

 
FE čte nahlas Úlohu 3 

FE23: „Že nemá pravé úhly. Jakože tenhle úhel není 
pravej a tenhle taky ne.”  

FE ukazuje na vnitřní úhly 
zeleného kosodélníku 

EX09: „A co je to teda za útvar?”  
 

FE24: „No, kosočtverec. No ne, je to ten kosodélník.”  FE se vrací do textu, aby 
vyhledal název 
rovnoběžníku 

 

  



Příloha 3 - protokol z videozáznamu žák ŠT 

Mluvené slovo  Popis děje 

ŠT01: „Společný věci mají, že se pomaličku 
vyvíjeli. Jakože první byla kniha, pak z nich bylo 
víc. Pak byly koleje a pak ostatní věci.”  

 

EX01: „Napadá tě ještě něco jiného?”  
 

ŠT02: „No nebo, že jsou všechny ty věci po 
celém světě.”  

 

 
ŠT čte nahlas Úlohu 2 

ŠT03: „Já bych to řekl tak, že to jsou nějaký 
geometrický útvary. Třeba tohle, tohle...” 

ŠT ukazuje na všechny útvary 

EX02: „A uměl bys nějaké pojmenovat?” 
 

ŠT04: „No, tohle je kvádr, rovnoběžky, kvádr, 
tohle je kolmé na nějakou přímku, toto je taky 
rovnoběžka teda.”  

ŠT ukazuje na útvary a přímky a 
popisuje je (záměna pojmů kvádr a 
obdélník) 

ŠT05: „A tyhle dva to jsou prostě nějaký útvary. 
Nebo z toho růžovýho, to je čtverec a šlo by z 
toho dál dělat nějaká síť čtverců.”  

ŠT ukazuje na kříž z kolmic a 
čtverec s prodlouženými stranami 

EX03: „A kdybys to měl teda zkusit rozdělit do 
těch dvou skupin? Podle čeho by to bylo?”  

 

ŠT06: „No něco, že jsou geometrické útvary a 
něco jsou obrázky. Třeba tohle vypadá jako 
ryba. Je to samozřejmě geometrie, ale není to 
žádný přesný útvar.”  

ŠT ukazuje na čtverec s 
prodlouženými stranami 

EX04: „Nic jiného tě k tomu nenapadá?”  
 

ŠT07: „Ne.” 
 

EX05: „Dobře, tak můžeme jít dál.”  
 

 
ŠT čte nahlas druhou část Úlohy 2 

ŠT08: „No to je nekonečno, ty se k sobě nikdy 
nepřiblíží.”  

 

EX06: „Aha, jak je to možné?”  
 

ŠT09: „Protože nemaj bod, kde by se to přesně 
mělo zastavit.”  

 

 
ŠT čte nahlas zadání Úlohy 3 



ŠT10: „To bychom mohli asi takhle.”  ŠT rýsuje rovnoběžky, pro kontrolu 
si ke každé úsečce rýsuje kolmici 

EX07: „Myslíš, že by to šlo i bez té pomůcky?”  
 

ŠT11: „Šlo by to, ale musel bych mít ještě jedno 
pravítko.”  

 

EX08: „A jak jsi teda udělal tu první 
rovnoběžku?”  

 

ŠT12: „No tak to musím znova takhle.” ŠT k první rovnoběžce dokresluje 
kolmici 

EX09: „Ale tys ji před tím narýsoval bez té 
pomůcky. Určitě ji k tomu potřebuješ?”  

 

ŠT13: „No protože se může stát, že to udělám 
blbě a v testu mi to nemusí uznat.”  

 

EX10: „A nepomohly by ti nějak ty čtverce?”  
 

ŠT14: „No, že jsem tam viděl, že to jde přes 3, 
tak podle toho bych  mohl kreslit další.”  

 

 
ŠT čte nahlas Úlohu 4 

 
ŠT rýsuje lomené čáry (cesty z bodu 
A do B a z C do D) 

EX11: „A máš tam teď úsečku?”  
 

ŠT15: „Ne.”  
 

EX12: „Co potřebuješ, abys udělal úsečku?”  
 

ŠT16: „Musí to být rovný a musím mít dva 
body.”  

 

EX13: „A máš dva body?”  
 

ŠT17: „Mám. Aha, takže to takhle spojím.”  ŠT spojuje body a vytváří úsečky 

 
ŠT rýsuje rovnoběžky s pomůckou 
přes kolmice - rovnoběžnou úsečku 
ale posouvá tak, aby byla mřížová 

2. pracovní list  

 
ŠT čte opakovaně nahlas Úlohu 1 

ŠT18: „Tyjo, to moc nechápu.”  
 



EX14: „Tak se nad tím zamysli, znovu si to 
přečti. Kdybys opravdu nevěděl, můžeme to 
přeskočit.”  

 

ŠT19: „Já fakt nevím, můžeme jít dál?”  
 

EX15: „Určitě.”  
 

 
ŠT čte nahlas Úlohu 2 

ŠT20: „Takže tady vidím rovnou, že AF je na GE. 
Pak AF na GD, IH na FG, nebo FA. Potom tam už 
asi žádný nejsou.”  

ŠT vyjmenovává kolmé strany a 
ukazuje na ně tužkou 

EX16: „Určitě?”  
 

ŠT21: „No já už tam žádný jiný nevidím.”  
 

 
ŠT čte nahlas Úlohu 3 

ŠT22: „Že je nahnutej? Že není v rovině, ale je 
nahnutej na stranu? No, vidíme ho jako okno, 
jako z 3D. Vlastně ne, to není to slovo.”  

ŠT kreslí příklad kosodélníku a 
obdélníku  

EX17: „A když se zamyslíš nad tím, co ten 
obdélník má a kosodélník ne?”  

ŠT si znovu prochází text 

ŠT23: „Že obdélník má vždycky dvě naproti 
stejně dlouhé a kosodélník je má všechny stejně 
dlouhé.”  

 

 
ŠT si znovu prochází text  

ŠT24: „Jo, je to tady napsaný. BF a EF a také BE 
a HF jsou stejně dlouhé.”  

 

EX18: „A jsou skutečně stejně dlouhé?”  
 

ŠT25: „Nevypadá to tak.”  ŠT bere pravítko a přeměřuje 

ŠT26: „No není. Ale už teda nevím, co mám 
popsat v tom obdélníku.”  

 

EX19: „Tak co má ještě dalšího obdélník?”  
 

ŠT27: „Já už fakt nevím.”  
 

EX20: „Vůbec nevadí, děkuju.”  
 

 

  



Příloha 4 - protokol z videozáznamu žák TE 

Mluvené slovo  Popis děje 

TE01: „Všechny ty obrázky mají víc čar, který jdou 
jedním směrem. Všechny to jsou linky, které jdou 
vedle sebe, buď vodorovně, nebo svisle.”  

TE ukazuje linky na obrázcích v 
Úloze 1 

EX01: „A mají mezi sebou nějaký vztah ty linky?”  
 

TE02: „Že tam není jedna, ale všude je tam víc linek, 
který jdou stejným směrem.”  

 

 
TE si čte Úlohu 2 

TE03: „Na obrázcích vidíme nějaké kolmice, nějaké 
čáry, a nejaký obrazce. Asi bych to udělala do dvou 
skupin, že v jedný skupině určitě budou tyhle 
rovnoběžky a v druhé budou tyhle kolmice.”  

TE ukazuje na oranžové a 
fialové rovnoběžky a poté na 
žluté a modré kolmice 

TE04: „Tohle bude patřit k těm kolmicím.”  TE ukazuje na čtverec s 
prodlouženými stranami 

TE05: „A tohle s tímhle k těm rovnoběžkám.”  TE ukazuje na kosodélník a 
obdélník  

EX02: „Takže v tomhle tvaru nejsou kolmice?”  ukazuji na obdélník 

TE06: „No jsou, ale to se pak nedá rozdělit. Tam je 
oboje, i kolmice i rovnoběžky. A nebo to možná 
rozdělit do dvou skupin tak, že v jedné je oboje a v 
druhé jenom jeden typ. Jakože v jedné skupině ty 
tvary, kde najdeme i kolmice i rovnoběžky a v druhé 
ty, kde jsou buď jenom kolmice, nebo jenom 
rovnoběžky. To znamená, že ten čtverec a obdélník 
by byly v jedné skupině a ten zbytek v tý druhé.” 

TE zde zápasí s rozdělením na 
dvě skupiny a hledá ideální 
způsob, jak to vymyslet 

EX03: „Dobře, díky, můžeme dál.”  
 

 
TE čte druhou část Úlohy 2 

TE07: „Vlastně poběží vedle sebe napořád, protože 
to jsou rovnoběžky, které se nikdy nezkříží.”  

 

EX04: „A jak je to možné?” 
 

TE08: „Protože běží jedním směrem.”  
 

 
TE čte Úlohu 3 



TE09: „Tak tady zase dorýsuju další rovnoběžky.”  TE rýsuje dvě rovnoběžky, které 
také tvoří úhlopříčku obdélníka 
1x3, ale na druhou stranu 

EX05: „A s čím jsou ty úsečky rovnoběžné?”  
 

TE10: „No jsou rovnoběžné k sobě. A další už mě 
nenapadají.” 

 

 
TE čte Úlohu 4 a přemýšlí 

TE11: „No ale kdyby jedna šipka reprezentovala 
jeden čtvereček, tak to pak nebude úsečka.”  

Zde si neví rady s šipkovým 
zápisem  

TE12: „Takže spočítám ty šipky a tam bude bod B. 
Pak udělám jednu rovnoběžku nahoře a jednu dole. 
Povedu k tomu tři kolmice.”   

TE všechny šipky počítá jako 
jednu cestu do bodu B směrem 
doprava, pak udělá dvě 
rovnoběžky (podle šipek 
doprava) a 3 kolmice (podle 
šipek nahoru)  

EX06: „A proč kolmice?”  
 

TE13: „Protože jsou tady ty tři šipky nahorů. Takže 
tam mám ty tři kolmice k tomu.”  

 

TE14: „Pak mám bod C, od toho udělám zase pět 
doprava do bodu D. K tomu jednu rovnoběžku nad 
tím a čtyři kolmice směrem dolů.”  

 

2. pracovní list  

 
TE čte Úlohu 1 

TE15: „Takže další obrazec k tomu.”  
 

 
TE odhadem rýsuje 
nerovnoběžný čtyřúhelník 
ACBK2, přičemž bod K2 není 
mřížový 

TE16: „Mám najít ještě víc možností, nebo stačí 
jedna?”  

 

EX07: „No, kdyby tam byla ještě další, tak to zkus.”  
 

TE17: „Potřebuju kružítko.”  
 

EX08: „Nepotřebuješ kružítko, ani vlastně rysku.” 
 



 
TE prodlužuje stranu AB a 
vzniklý bod K spojí z bodem C 
za vzniku trojúhelníku. 

EX09: „Takže z toho vznikl trojúhelník, ne 
kosodélník.”  

 

TE18: „Jo, ale jinou možnost tam nevidím.”  
 

 
TE čte Úlohu 2 

TE19: „Takže CFI a AEG. Další už tam nevidím.”  TE dokresluje vlastní tany, které 
v sobě mají dvě strany na sebe 
kolmé.  

 
TE čte Úlohu3 

TE20: „U obdélníka začínají ty svislé strany ve 
stejném bodě. Ale v tom zeleným, to EF začíná  v tý 
síti jinde, ale to BH, které začíná dřív i dřív končí. A 
to EF začíná později, ale taky později končí.”  

 

EX10: „Ještě jinak by to šlo popsat?”  
 

TE21: „Ne.”  
 

 
TE přemýšlí 

TE22: „Že jedna dvojice těch stran není ani 
vodorovná, ani svislá.”  

 

EX11: „A co znamená v geometrii vodorovná a 
svislá?”  

 

 
TE kreslí příklad  

EX12: „A tahle dvojice stran není svislá?”  Ukazuji na strany HB a FE.  

TE23: „To jo, ale jenom jedna dvojice z těch stran.”  
 

EX13: „A ještě něco by tam mohlo být? Co ten 
obdélník má a ten kosodélník třeba ne?”  

 

 
TE přemýšlí 

TE24: „No, tady ty úhly. Ty jsou menší a tyhle  
větší. Ale v obdélníku jsou všechny stejný. Nebo já 
nevím. To se mi moc nepovedlo.”  

TE ukazuje na vnitřní úhly 
kosodélníku 

 

  



Příloha 5 - protokol z videozáznamu žák MT 

Mluvené slovo  Popis děje 

EX01: „Tak si přečti první zadání a zkus 
odpovědět.”  

MT čte Úlohu 1 

MT01: „Já jsem koukal a přijde mi, že je všude 
nějaká rovná lajna.” 

 

EX02: „Ještě něco by tě k tomu napadlo?”  
 

MT02: „Asi ne.”  
 

EX03: „Tak můžeme na tu dvojku.”  MT čte Úlohu 2 

MT03: „Tady moc nevím, do jakých skupin to 
rozdělit.” 

 

EX04: „Tak zkus přemýšlet, týká se to geometrie, 
ale kdyby tě napadlo cokoliv jiného, tak to určitě 
řekni.”  

 

MT04: „Tady ty tři bych dal do jedné skupiny a ten 
zbytek do druhé.”  

MT ukazuje na obdélník, 
kosodélník a čtverec s 
přesahujícími stranami 

EX05: „A proč?”  
 

MT05: „Tady mi to přijde, že to jsou čtverce a to 
zbylé není žádný tvar.”  

 

EX06: „Ještě něco tě k tomu napadá?” 
 

MT06: „Asi už ne.” 
 

 
MT čte druhou část Úlohy 2 

MT07: „Do furt půjdou vedle sebe a nebudou se 
přibližovat. Protože je to stejný tvar a sice půjdou 
nahoru, ale furt budou stejně daleko od sebe.”  

 

 
MT čte Úlohu 3 a rýsuje dvě 
rovnoběžné úsečky, které nejsou 
rovnoběžné k úsečkám v zadání 

EX07: „Když se znovu podíváš na to zadání?” 
 

MT08: „Jo ahá, to jsem si přečetl blbě.”  MT gumuje a rýsuje rovnoběžné 
úsečky  

EX08: „A jak jsi poznal, že rýsuješ rovnoběžky?”  
 



MT09: „No, já jsem si podle těch čtverečků našel 
ten začátek a podle toho udělal ty body.”  

 

EX09: „Fajn, díky, můžeme dál.” 
 

 
MT rýsuje úsečky a rovnoběžky v 
Úloze 4 

2. pracovní list  

 
MT čte Úlohu 1 

 
MT překresluje původní 
trojúhelník ABC 

EX10: „Jestli si nevíš rady, tak klidně můžeme jít 
dál.”  

 

MT10: „No, nevím.”  
 

 
MT čte Úlohu 2 

EX11: „Víš co se tam po tobě chce?” 
 

MT11: „Najít nějaké, které mají na sebe dvě strany 
kolmé. Tyhle tři body. Mám to tam napsat?”  

 

EX12: „Určitě.”  MT vypisuje tany 

EX13: „A ještě ta druhá část zadání?”  MT čte znovu zadání 

MT12: „To nechápu.”  
 

EX14: „Tak můžeme dál.”  MT čte Úlohu 3 

MT13: „Že obdélník nemůže být takhle nakřivo.”  
 

EX15: „A víš, čím by to mohlo být?”  
 

MT14: „Že tady nemá ty úplné body do čtverce, že 
to má body spíš do trojúhelníku. Tady EB, že to 
béčko by muselo být výš, aby to tu kostku vytvořilo 
úplně celou.”  

MT ukazuje na úhly 

EX16: „Tak moc děkuju. To je vše.”  
 

 

  



Příloha 6 - protokol z videozáznamu žák EM 

Mluvené slovo  Popis děje 

 
EM si čte Úlohu 1 

EM01: „Tady je společné, že tam jsou ty čáry.” 
 

EX01: „A ještě něco tě napadá?”  
 

EM02: „Že tam jsou mezery, to je všechno.”  
 

 
EM si čte Úlohu 2 

EM03: „Tady ty dvě jsou znaménka.” EM ukazuje na žluté kolmice a 
fialové rovnoběžky 

EM04: „Tadyto je ryba.”  EM ukazuje na čtverec s 
přesahujícími stranami 

EM04: „To je písmenko.” EM ukazuje na modré kolmice 

EM05: „To je tvar.”  EM ukazuje na obdélník a 
kosodélník 

EM06: „A tady to jsou tři čáry.”  EM ukazuje na oranžové 
rovnoběžky 

EX02: „A kdybys je měla rozdělit do dvou skupin?”  
 

EM07: „Nevím.”  
 

EX03: „Zkus, cokoliv tě napadne.”  
 

EM08: „I když to bude kravina?”  
 

EX04: „Ano.”  
 

EM09: „Modrá a zelená jsou klučičí barvy a ostatní 
holčičí.”  

 

EX05: „A kdybych ti řekla, že to má něco 
společného s geometrií?”  

 

EM10: „Tohle nejsou tvary.”  EM ukazuje na oranžové, žluté, 
fialové a modré úsečky 

EX06: „Aha, jak to myslíš?”  
 

EM11: „No, že prostě tohle jsou tvary a ostatní jsou 
prostě jenom čárky.” 

EM ukazuje na obdélník, 
kosodélník a čtverec s 
přesahujícími stranami 



 
EM čte druhou část Úlohy 2 

EM12: „Dlouho.” 
 

EX07: „Jak dlouho? Kam až? A proč?”  
 

EM13: „No, protože mají stejný směr.”  
 

EX08: „A když se podíváš na tohle slovo, říká ti to 
něco?”  

Ukazuji na slovo rovnoběžné 

EM14: „Že poběží vždycky rovně?”  
 

EX09: „Fajn, můžeš klidně dál.” 
 

 
EM čte Úlohu 3 

EM15: „Můžu opakovat ty body?”  
 

EX10: „Dělej tak, jak tomu rozumíš.”  EM spojuje rovnoběžné úsečky 
do kosodélníka 

EX11: „A když si znovu přečteš zadání?”  Čtu nahlas zadání Úlohy 3 

EM16: „Takže takhle. Kolik jich musí být?”  EM zakresluje krajní body 
rovnoběžných přímek 

EX12: „Kolik chceš. A když tam zakresluješ ty body, 
jak víš, že z toho budou rovnoběžky? To je 
odhadem?”  

 

EM17: „Asi mi pomohly ty čtverečky.” EM rýsuje rovnoběžky 

 
EM čte Úlohu 4 a hledá krajní 
body zadaných úseček 

EM18: „Takže tohle ještě spojím?”  EM ukazuje na krajní body A a B 

EX13: „No já nevím. Můžeš udělat rovnoběžky ke 
dvěma bodům? Co myslíš, že je cílem?”  

EM spojuje krajní body v úsečku 
a rýsuje rovnoběžky 

EM19: „Já nevím, jestli to je dobře!” 
 

EX14: „Ale já ti nebudu říkat, jestli to máš dobře, 
nebudu ti za to dávat žádnou známku. Zkus, co si 
myslíš, že by tam mělo být.”  

 

EM20: „To jsem trošku blbě odhadla. Budeme brát, 
že ten bod je tady.”  

EM ukazuje na krajní mřížový 
bod úsečky CD 

EM21: „A vždyť já tam ty čáry dělat nemusím, to mi 
tam dělá to modré.”  

EM rýsuje cestu z bodu C do 
bodu D 



EX15: „A které ty dvě jsou teda rovnoběžné?”  EM ukazuje na dvě rovnoběžky 

EX16: „A když se podíváš zpátky na tohle, nějak bys 
to ještě upravila, nebo jsi s tím spokojená?”  

Ukazuji na úsečku AB  

EM22: „No, to by byla kravina, co bych já s tím 
udělala, takže asi dobrý.”  

 

2. pracovní list  

 
EM čte Úlohu 1 

EM23: „Jo, ještě by to šlo tady, nebo tady.”  EM ukazuje na možné doplnění 
trojúhelníku ABC 

EM24: „A to musí být přesně?”  EM měří strany trojúhelníku 

EX17: „Můžou ti pomoct ty čtverečky.”  
 

 
EM odhadem rýsuje a snaží se 
napodobit tvar kosodélníku 

EM25: „Nebudeme řešit, že jsme to přetáhli. To 
prostě jenom načmárám. Třeba takhle a asi nějak 
takhle.”  

 

EX18: „Takže odhadem?” 
 

EM26: „To bych tady dělala hodinu!”  
 

 
EM čte Úlohu 2 

EM27: „Já to vůbec nějak nepochopila.”  
 

EX19: „Tak si to znovu přečti. Co je tangram, co 
jsou to ty tany? A co se tam po tobě chce?”  

 

 
EM čte znovu zadání Úlohy 2 

EM28: „A mám to tady vypsat?”  
 

EX20: „To bude fajn.”  
 

 
EM vypisuje strany na sebe 
kolmé   

EX21: „A zbytek té úlohy?”  
 

EM29: „To jsem nepochopila. Asi jdeme dál.”  
 

 
EM čte Úlohu 3 a přemýšlí 



EM30: „Podle mě zapomněl říct, že když se to 
takhle natočí, tak to vypadá jako drak.”  

 

EX22: „A když ti tady namaluju obdélník.”  Maluji do čtvercové sítě obdélník 

EM31: „No, to je totiž šikmý obdélník.”  
 

EX23: „A jaký je v tom teda rozdíl?”  
 

EM32: „No, že jsou ty strany proti sobě šikmé, to je 
asi všechno.”  

 

 

  



Příloha 7 - protokol z videozáznamu žák ŠA 

Mluvené slovo  Popis děje 

EX01: „Tak si to přečti a zkus něco vymyslet.”  ŠA si čte Úlohu 1 

ŠA01: „Ty čáry?”  
 

EX02: „A je na nich něco zvláštního, jsou něčím 
zajímavé?” 

 

ŠA02: „Nevím.”  
 

EX03: „Tak můžeme dál.”  
 

 
ŠA si čte Úlohu 2 

ŠA03: „Tady je červený obdélník. Tady je fialové rovná 
se, tady žluté plus. Tady jsou linky jako v knížkách.”  

 

EX04: „A myslíš, že bys to zkusit rozdělit na dvě 
skupiny?”  

 

ŠA04: „Jsem zapomněla, jak se jmenuje tohle.”  ŠA ukazuje na kosodélník  

EX05: „To nevadí, to nemusíš říkat, stačí, když to 
popíšeš.” 

 

ŠA05: „Tak tohle s tímhle.” ŠA ukazuje na kosodélník a 
obdélník 

EX06: „A proč myslíš?”  
 

ŠA06: „No, protože to jsou geometrické tvary.”  
 

EX07: „A to ostatní?”  
 

ŠA07: „To jsou jenom čáry.”  
 

 
ŠA si čte 2. část Úlohy 2 

ŠA08: „Nevím.”  
 

EX08: „A slyšela jsi někdy tohle slovo?”  Ukazuji v textu na slovo 
rovnoběžné 

ŠA09: „Jo.”  
 

EX09: „A jak dlouho teda myslíš, že poběží vedle 
sebe?”  

 

ŠA10: „To nevím. Já to neumím.”  
 

EX10: „Tak to zkus protáhnout ty přímky.”  
 



 
ŠA protahuje fialové 
rovnoběžky 

EX11: „Potkali se? A potkají se někdy?”  
 

ŠA11: „Ne, to půjde pořád takhle stejně.”  
 

EX12: „Tak můžeme dál.”  
 

 
ŠA čte Úlohu 3 a rýsuje 
rovnoběžky 

EX13: „A jak jsi na to přišla?”  
 

ŠA12: „No, to nevím.”  
 

 
ŠA čte Úlohu 4 a zakresluje 
krajní body úseček 

EX14: „A co se po tobě chce? Můžeš narýsovat 
rovnoběžku k bodům?”  

 

ŠA13: „To nevím.”  ŠA přemýšlí a poté spojuje 
body v úsečku 

 
ŠA rýsuje rovnoběžné úsečky 

2. pracovní list  

 
ŠA čte Úlohu 1 

ŠA14: „Takže takhle na druhou stranu?”  
 

EX15: „No, zkus, jak myslíš.”  
 

 
ŠA počítá čtverečky a hledá 
čtvrtý bod 

ŠA15: „Jak to mám udělat?”  
 

EX16: „Tak zkoušej, třeba ti nějak pomohou ty 
čtverečky.”  

 

 
ŠA gumuje a rýsuje znovu 

EX17: „Myslíš, že by to šlo doplnit ještě jinak?”  
 

ŠA16: „Takhle?”  
 

EX18: „Tak to zkus.”  
 

 
ŠA čte Úlohu 2 



ŠA17: „To nevím.” 
 

 
Čtu zadání úlohy a přitom 
ukazuji na tangram a tany 

EX19: „Píše se tady, že máš najít tangramy, jejichž dvě 
strany jsou na sebe kolmé. Víš, co to znamená?”  

 

ŠA18: „Jsem to zapomněla.”  
 

EX20: „Tak zkus přemýšlet.”  
 

 
ŠA přemýšlí 

EX21: „Jestli nevíš, tak můžeme jít dál.”  
 

 
ŠA čte Úlohu 3 

ŠA19: „Já to vím, ale nevím, jak to mám říct.”  
 

EX22: „To nevadí, tak to zkus popsat.” 
 

ŠA20: „Tohle je posunutý.”  ŠA ukazuje na kratší strany 
kosodélníka 

 

  



Příloha 8 - protokol z videozáznamu žák ŠI 

Mluvené slovo  Popis děje 

 
ŠI čte Úlohu 1 

ŠI01: „Jo, to jsou jako rovnoběžky by to mohly být.”  
 

EX01: „A u něčeho se ti to nezdá?”  
 

ŠI02: „U těch knih možná. Ale tam je to taky vlastně 
rovnoběžné. I ty linky. Takže to bude asi všechno 
rovnoběžné.”  

 

EX02: „Fajn, tak můžeme na tu dvojku.”  
 

 
ŠI čte nahlas Úlohu 2 

ŠI03: „Ty oranžové, ty fialové a ty zelené budou patřit do 
jedné skupiny, protože jsou rovnoběžné. A ty druhé, ty 
čtyři svírají pravý úhel. Ale nevím, jak je to s tou růžovou. 
Jo, tak je to taky.”  

 

EX03: „A co ten červený? Ty říkáš, že jedna skupina jsou 
rovnoběžné a druhá skupina ty, co mají pravý úhel.”  

Ukazuji na obdélník  

ŠI04: „Jo, tak ten červený k nim taky patří, protože ten je 
taky rovnoběžný. Ale on patří vlastně do obou. Protože je 
i rovnoběžný, ale má i pravý úhel.”  

 

EX04: „A ten růžový?”  
 

ŠI05: „Jo tenhle, já si pletu barvy. Tam je ten čtverec, 
takže tam jsou taky rovnoběžné.”  

 

EX05: „Fajn, tak můžeme klidně dál.” 
 

 
ŠI čte druhou část Úlohy 2 

ŠI06: „Já myslím, že ty rovnoběžky můžou jít do 
nekonečna.”  

 

EX06: „Proč myslíš?”  
 

ŠI07: „No, dokud poběží vedle sebe, protože změnit úhel 
nemůžou. ” 

 

EX07: „Tak můžeme na tu trojku. ” 
 

 
ŠI čte Úlohu 3  

ŠI08: „Mám je dokreslovat jo? A kam až? ” 
 



EX08: „Tak co se po tobě v zadání chce? ” Čtu nahlas zadání úlohy 

ŠI09: „Udělat další rovnoběžné úsečky. Tak třeba takhle.”  ŠI rýsuje dvě rovnoběžky, 
které nejsou rovnoběžné k 
zadaným úsečkám 

EX09: „A k čemu jsou ty úsečky rovnoběžné? ” 
 

ŠI10: „No k nějakému obdélníku. ” 
 

EX10: „Tak si zkus znovu přečíst to zadání.” 
 

 
ŠI čte znovu zadání 

ŠI11: „To úplně nechápu. Já se zkusím ještě zamyslet. ” 
 

ŠI12: „Já fakt nevím, jak bych to udělal.” 
 

EX11: „To vůbec nevadí, můžeme jít dál. ” 
 

 
ŠI čte Úlohu 3 

ŠI13: „Jo a tady si můžu vybrat nějaký bod A a z toho 
rýsovat bod B podle těch souřadnic.” 

 

 
ŠI hledá a zakresluje krajní 
body úsečky AB 

ŠI14: „A já mám zase udělat rovnoběžný čáry k tomu.” 
 

 
ŠI  rýsuje rovnoběžné 
úsečky 

ŠI15: „A co to CD?”  
 

EX12: „No to je druhé zadání. To můžeš udělat hned 
potom.”  

 

ŠI16: „Já úplně nevím, jestli to teď dělám dobře.”  
 

EX13: „A jak poznáš, že by byly rovnoběžné?”  
 

ŠI17: „No, že jdou vedle sebe. A neoddalujou se od sebe, 
ani se nepřibližujou.”  

 

EX14: „Takže ty body jsi odhadl?”  
 

ŠI18: „No, kdyby to mělo být přesné, tak musíš vyměřit 
ten úhel, ve kterém je ta jedna úsečka nakloněná a udělat 
to stejně u té druhé.”  

 

EX15: „Fajn, tak můžeš udělat ještě to béčko?” 
 



 
ŠI rýsuje rovnoběžky k 
úsečce CD 

2. pracovní list  

EX16: „Tak můžeme dál.”  
 

 
ŠI čte nahlas Úlohu 1  

ŠI19: „No ten kosodélník už tam je udělanej.”  
 

EX17: „To ano, ale tady se ptaj, jestli by to šlo ještě nějak 
jinak.”  

 

ŠI20: „Než takhle, jak to tam mají udělané.”  
 

ŠI21: „No ještě by to mohlo jít nahoru. Jako u toho céčka, 
ale nevím, jak by to vycházelo.”  

 

 
ŠI přemýšlí 

ŠI22: „Já myslím, že to je jediný. Pak už z toho 
rovnoběžný neuděláš.”  

 

EX18: „Tak myslíš, že to teda nejde?”  
 

ŠI23: „No počkej, může vlastně. Když to uděláš takhle a 
takhle. Jenomže já nevím, o kolik to je.. jeden, dva, tři.”  

ŠI počítá čtverečky z 
jednoho bodu do druhého 

ŠI24: „Tak to vyjde přesně na tenhle bod.”  ŠI ukazuje na mřížový bod 
a rýsuje 

ŠI25: „Takže jde to.”  
 

EX19: „A myslíš, že je to prostě tohle řešení a hotovo.”  
 

ŠI26: „Jo, protože pak, když bychom to zkoušely udělat z 
druhé strany, už by to nebylo rovnoběžné.”  

 

EX20: „Fajn, tak můžeme na tu dvojku.”  
 

 
ŠI čte nahlas zadání Úlohy 
2 

ŠI27: „DJG FI to je jakoby rovnoběžné.”  
 

EX21: „A na co se tě ptají v tom zadání?”  
 

ŠI28: „Jo, že mají dvě strany kolmé. Což je 90°.” 
 

 
ŠI vypisuje tany 



ŠI29: „Pak ještě tenhle zelený. Ten ale asi nemá 90°. 
Protože tadyto je moc, to je tak 120°. Já se moc nevyznám 
v těch úhlech. Ale poznám, který je pravý. ” 

 

EX22: „To je úplně v pořádku. Tam se po tobě nechce, 
abys napsal, jak je ten úhel velký.”  

 

ŠI30: „Takže všechny jsou, jenom ten zelený ne.”  
 

EX23: „Fajn, tak ještě ta úloha pokračuje.”  
 

 
Čtu zadání nahlas 

ŠI31: „Takže, kdyby tohle byl pravý úhel, tak se to týká i 
toho i toho.”  

Ukazuje na dva tany 
svírající pravý úhel 

EX24: „A půjde to nějak zapsat?”  
 

ŠI32: „No, jako mohl bych zapsat.. Jak to mám jako 
zapsat?”  

 

EX25: „No, jak bys to mohl zaznamenat na ten papír.”  
 

ŠI33: „Tady jsou všechno pravé úhly.”  ŠI zakresluje úhly do 
tangramu znakem pro 
pravý úhel 

 
ŠI čte Úlohu 3 a  

ŠI34: „No, že jsou šikmé? Nebo já nevím.”  
 

EX26: „No, co by byl za rozdíl, kdyby sis tam namaloval 
obdélník vedle toho kosodélníku?”  

ŠI si maluje obdélník do 
obrázku tangramu 

ŠI35: „Že obdélník nikdy nemá šikmé ty strany.”  
 

EX27: „A když nemá šikmé strany tak čeho se to týká?”  
 

ŠI36: „Pravého úhlu se to týká. Protože tady žádný není.” ŠI ukazuje na zelený 
kosodélník  

ŠI37: „Protože tady jsou všechno pravé úhly.”  ŠI zakresluje úhly v 
obdélníku  

 

  



Příloha 9 - protokol z videozáznamu žák AN 

Mluvené slovo  Popis děje 

 
AN čte Úlohu 1 

AN01: „Všechny mají společné to, že tam jsou rovné čáry. 
Asi tak.” 

 

EX01: „Fajn. Klidně můžeme dál.”  
 

 
AN čte Úlohu 2 

AN02: „Tak na obrázcích jsou útvary. Spojené linky, čáry. 
A roztřídit je do dvou skupin. To by asi šlo na nějaké 
útvary, které jsou spojené. Jsou dvě možnosti, že to je 
vyplněné, to by byly tyhle tři. Ty jsou zakončené. Ty 
ostatní nejsou.” 

AN ukazuje na obdélník, 
kosodélník a čtverec s 
přesahujícími stranami 

AN03: „Nebo by to možná ještě šlo tak, že to, co je 
spojené všeobecně. Tyhle linky se třeba vůbec 
nedotýkají. A ty ostatní jsou nějakým způsobem 
spojené.”  

AN ukazuje na oranžové a 
fialové rovnoběžky 

EX02: „Ještě něco tě napadá k tomu?”  
 

AN04: „Asi by šla jedna skupina, co svírá pravý úhel.”  
 

EX03: „Aha, a to by byly které?”  
 

AN05: „Tyhle.”  AN ukazuje na obdélník, 
žluté a modré kolmice, a 
čtverec s přesahujícími 
stranami 

EX04: „A co ty ostatní?”  
 

AN06: „No, ty ostatní pravý úhel nemají.”  
 

EX05: „Fajn, tak můžeš pokračovat.”  
 

 
AN čte 2. část Úlohy 2  

AN07: „Jestli se budou přibližovat? Nebudou.” 
 

EX06: „Jakto?”  
 

AN08: „No tak se to pozná tím, že jsou ty vzdálenosti 
stejné a nemění se to. Takže ani když se to protáhne, tak 
se nepřiblíží.”  

 

 
AN čte Úlohu 3 a rýsuje 
rovnoběžné úsečky  



EX07: „A jak poznáš, že jsou rovnoběžné?”  
 

AN09: „No, od toho předchozího, když si vezmu ty tři 
čtverečky. Tak ta úsečka jde vlevo dole a prochází vlastně 
až vpravo nahoře, tady. A je to stejné i tady.”  

AN ukazuje tužkou 
úhlopříčku obdélníka 1x3 

EX08: „Dobře, díky.”  
 

 
AN čte Úlohu 4 

AN10: „A tady se po mně chce. No, asi chtějí spojit body. 
Podle těch šipek.”   

AN zakresluje bod A a 
zjišťuje, že ho musí 
posunout 

AN11: „A to béčko je asi jiná úloha, když je to tak 
označené.”  

 

EX09: „A můžeš se ještě podívat na to zadání?”  
 

 
AN čte znovu zadání 
nahlas 

AN12: „Takže to vlastně asi udělám ještě takhle. Teď 
nevím, jestli to úplně rovnoběžnost bude, ale podle 
pravidel by to vyjít mělo.”  

AN rýsuje rovnoběžné 
úsečky 

EX10: „A můžeš tedy ještě to béčko?”  
 

AN13: „Tak to udělám třeba tady.”  AN rýsuje úsečku CD a k ní 
rovnoběžné úsečky 

2. pracovní list  

 
AN čte Úlohu 1 

AN14: „Takže nějak, aby to byl další. Já si to zkusím 
označit, protože nevím, jestli by mi to vyšlo.”  

AN počítá čtverečky a 
hledá čtvrtý bod 

AN15: „Takže tři a dva, tři a dva.”  AN zakresluje bod a 
doplňuje trojúhelník na 
rovnoběžník 

EX11: „A myslíš, že by tam byl ještě jiný způsob?”  
 

AN16: „Aby to bylo spojené s tím trojúhelníkem, tak 
myslím, že už by to jinak nešlo.”  

 

EX12: „Díky. Tak Se podívej na dvojku.”  
 

 
AN čte Úlohu 2 



AN17: „Dobře, takže se po mně chce, abych vybrala tany, 
které mají některé dvě strany na sebe kolmé. Tak to by 
byl určitě tenhle, protože je to čtverec.” 

AN ukazuje na čtverec GFIJ 

EX13: „A mohla bys to zapsat?”  
 

AN18: „Ano.”  
 

AN19: „Potom IHC. Tady taky svírají pravý úhel, takže 
JID.”  

AN zapisuje tany, jejichž 
dvě strany jsou na sebe 
kolmé 

AN20: „Tenhle to mít nebude.”  AN ukazuje na kosodélník 

AN21: „Pak tenhle EFG. Určitě i ABG a AGD. Myslím, že to 
jsou všechny.”  

 

 

AN22: „A mám je vypsat?”  
AN si znovu čte nahlas 
zadání 

EX14: „Jojo.”  
 

 
AN zapisuje na sebe kolmé 
úsečky 

AN23: „Vypadá to, že už tam nic jiného nenajdu.”  
 

 
AN čte Úlohu 3 

AN24: „Zapomněl dodat, že jsou rovnoběžné. Ale to je 
tady taky. Tak by to mělo být tak, že nesvírá pravý úhel.”  

 

EX15: „Ten kosodélník, nebo obdélník?”  
 

AN25: „Ten kosodélník. Nikde ze všech koutů  nemá 
pravý úhel.”  

AN ukazuje na vnitřní úhly 
kosodélníka 

 

  



Příloha 10 - Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 

Žádám Vás o souhlas s poskytnutím výzkumného materiálu v podobě videozáznamu 

řešitelského postupu matematických úloh. Záznamy poslouží ke zpracování kvalitativního 

výzkumu analytické části diplomové práce. Tématem práce jsou Geometrické pojmy kolmost 

a rovnoběžnost ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Výzkum probíhá v rámci magisterského studia v oboru 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  

Účast na výzkumu je dobrovolná. Experiment spočívá v řešení matematických úloh a 

pozorování řešitelských strategií. Videozáznamy budou zpracovány pouze diplomantkou 

Alenou Kopeckou a v jejich přepisech bude zajištěna anonymita všech účastníků změnou 

jmen a identifikačních údajů.  

V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete obrátit na diplomantku Alenu 

Kopeckou (KopecAlena@seznam.cz). 

Svým podpisem stvrzujete souhlas s účastí Vašeho dítěte v experimentu a 

s poskytnutím videonahrávek k výzkumným účelům. Zároveň prohlašujete, že jste výše 

uvedeným poučením porozuměl/a.  

 

Dítě (jméno, věk): ……………………………………………. 

Zákonný zástupce: ……………………………………………. 

 

 

V………………….dne……………….   …………………………………… 

              (podpis zákonného zástupce) 

  

mailto:KopecAlena@seznam.cz


Příloha 11 - Pracovní list před-experiment 

PRACOVNÍ LIST 1 

1. Můžeš něco říct o tom, co vidíš na obrázku?  

 

 

 

 

 

 

2. Ariana přinesla zajímavé obrázky: co je na nich zajímavého? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Kira: “Podívejte, ty čáry a linky jsou také rovnoběžné.” 

Ariana: “Tak já zkusím protáhnout ty fialové přímky z úlohy 1. Budu zkoumat, jak dlouho 
poběží ty čáry vedle sebe a nebudou se přibližovat.” 

Zkusíš to také?  

3. Elmar k obrázku rovnoběžníku začal rýsovat další rovnoběžné úsečky. Pokračuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

          

 
  

 
  

 
 

        

 
  

 
 

           

 
  

 
 

           

 
  

             

                

                

                

                

                

 
4. Podobně jako v předchozí úloze rýsuj k úsečce další rovnoběžné úsečky: 

a) A→→↑↑↑B 
b) C←↓↓↓↓D 
c) zvol svoji úsečku EF.  

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

C 

D B 

A 



PRACOVNÍ LIST 2 

1. Na obrázku je mřížový trojúhelník ABC doplněn na kosodélník ABKC. Najdi další 
možnosti, jak doplnit trojúhelník ABC na rovnoběžník 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na obrázku je sedmidílný čínský tangram. Jednotlivé dílky tangramu se nazývají tany. 

Vyber tany, které mají některé dvě strany na sebe kolmé. Zapiš. Najdi, které strany 
různých tanů jsou na sebe kolmé. Ověř.  

 

 

 

3. Elmar: Zelený čtyřúhelník EBHF z obrázku tangramu se nazývá kosodélník. Jeho 
strany BH a EF a také BE a HF jsou stejně dlouhé.  

Kira: To by pak ale byl obdélník. Ten má také obě dvojice protějších stran stejně dlouhé.  

Elmar: Aha, já jsem ale zapomněl ještě něco říct.  

Co Elmar zapomněl dodat, aby skutečně popsal kosodélník? 

  



Příloha 12 - Pracovní list experiment 

PRACOVNÍ LIST 1 

1. Podívej se na obrázky. Zkus vymyslet, co mají všechny společného. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

2. Můžeš něco říct o tom, co vidíš na obrázcích? Dokázal/a bys je roztřídit do dvou 
skupin? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Kira: “Podívejte, ty čáry a linky jsou také rovnoběžné.” 

Ariana: “Tak já zkusím protáhnout ty fialové přímky z úlohy 2. Budu zkoumat, jak dlouho 
poběží ty čáry vedle sebe a nebudou se přibližovat.” 

Zkusíš to také?  

3. Elmar k obrázku rovnoběžníku začal rýsovat další rovnoběžné úsečky. Pokračuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

          

 
  

 
  

 
 

        

 
  

 
 

           

 
  

 
 

           

 
  

             

                

                

                

                

                

 
4. Podobně jako v předchozí úloze rýsuj k úsečce další rovnoběžné úsečky: 

a) A→→↑↑↑B 
b) C←↓↓↓↓D 

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

C 

D B 

A 



PRACOVNÍ LIST 2 

1. Na obrázku je mřížový trojúhelník ABC doplněn na kosodélník ABKC. Najdi další 
možnosti, jak doplnit trojúhelník ABC na rovnoběžník 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na obrázku je sedmidílný čínský tangram. Jednotlivé dílky tangramu se nazývají tany. 

Vyber tany, které mají některé dvě strany na sebe kolmé. Zapiš. Najdi, které strany 
různých tanů jsou na sebe kolmé. Ověř.  

 

 

 

3. Elmar: Zelený čtyřúhelník EBHF z obrázku tangramu se nazývá kosodélník. Jeho 
strany BH a EF a také BE a HF jsou stejně dlouhé.  

Kira: To by pak ale byl obdélník. Ten má také obě dvojice protějších stran stejně dlouhé.  

Elmar: Aha, já jsem ale zapomněl ještě něco říct.  

Co Elmar zapomněl dodat, aby skutečně popsal kosodélník? 

 


