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Od žákyně к učitelce na hodinách matematiky 

ANOTACE: 

V diplomové práci na téma „Od žákyně к učitelce na hodinách matematiky" se 

snažím mapovat svou vlastní zkušenost s matematikou a učitele, kteří mi matematiku 

předkládali. Dále se zabývám zkoumáním kognitivních procesů žáků při řešení slovní 

úlohy v matematice na 1. stupni ZŠ. Praktická část obsahuje slovní úlohy odpovídající 

úrovni žáků ve 4. ročníku ZŠ s návrhem, jak úlohy konkrétně žákům předložit. Součástí 

je záznam na DVD. 

Páteří práce jsou experimenty s pěti žáky 4. ročníku ZS. Experimenty jsou 

nahrány na DVD a protokolovány. Tři z experimentů jsou analyzovány. 

From a pupil to the teacher on Math lessons 

ABSTRACT: 

In the diploma thesis „From a pupil to the teacher on Math lessons" I would like 

to survey my experiences with Math and teachers, which thought me. I survey cognitive 

pupils thought process by answer of verbal excercise in Math on primary school. 

Practical part of diploma thesis contains verbal excercise for pupils from 4th classes of 

primary schools, with proposition how to set this exercise before pupils. Diploma thesis 

contains record on DVD. 

Experiments with five pupils from 4th class of primary school are the body of 

thesis. They are record on DVD and logged. Three experiments are analyzed. 
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Motto: 

„Žijeme obklopeni trojím školstvím. První je to, kterým jsme jako žáci prošli, 

druhým je škola našich představ a třetím je školství dnešního dne." František 

Morkes (2006, s. 41) 

Úvod 

„Žijeme obklopeni trojím školstvím. První je to, kterým jsme jako žáci prošli. 

Máme je ve své krvi a hluboko v kostní dřeni, žijeme s ním, i když si to někdy 

nechceme připustit. Je to škola v nás. Už nám ji nikdo nevezme, ale už se jí také nikdy 

nezbavíme. 

Druhým školstvím je škola našich představ, snů a přání. Dokonce bychom mohli 

říci, že je to škola našich reformních či transformačních pokusů. V mnohém 

idealizována, stojící však před námi jako vysněný cíl. 

Tím třetím je školství dnešního dne. Škola, do které každodenně chodí žáci a 

učitelé a která bez ohledu na oslnivé projekty směřující do blízké i vzdálenější 

budoucnosti, pulzuje vlastním životem." František Morkes. 

Nesu si také ze svého dětství školu v sobě, s úspěchy i neúspěchy, s učiteli a 

spolužáky, s místem a konkrétními budovami, ve kterých se moje vzdělávání odbývalo. 

Základní škola z dětství se stane mým budoucím pracovištěm a řada mých učitelů se 

změní v budoucí kolegy. Tato škola „ve mně" mi splývá v celkem příjemné období bez 

silných událostí, které by se staly nezapomenutelnými po celý život. S výjimkou 

vyučování matematiky. 

Dnes s jistotou vím, že právě osobnost mých učitelů matematiky ovlivnila celý 

můj pohled na profesi učitele a na to, jakou učitelkou bych chtěla být. Tito pedagogové 

se podíleli na vytvoření oné „školy ve mně", které se do jisté míry opravdu nezbavím, 

ale ovlivnili i můj pohled do budoucnosti. Škola mých představ je tvořena zatím jen 

malými zkušenostmi v roli učitelky 4. třídy základní školy a studiem na pedagogické 

fakultě. Ale i zde cítím, že mí učitelé mě provázejí. 
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Otázka trojího školství okolo nás, vztahu mezi sociální zkušeností žáka a 

osobností učitele mě zaujala. Proto se chci zaměřit na oblast kognitivního vývoje dítěte 

a na učitele matematiky. Zjednodušeně řečeno, v první části se budu zabývat otázkou 

kdo učí a koho učí. V další části chci popsat několik experimentů, které by mohly 

vypovědět něco o způsobu výuky, tedy jak učit. Výchozím bodem diplomové práce je 

osobní zkušenost s matematikou a učiteli, kteří mi matematiku předkládali. 
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1. Mé osobní zkušenosti s matematikou, které se staly východiskem 

diplomové práce 

Matematika jako předmět, byla v období mé školní a středoškolské docházky 

opravdu kontroverzním předmětem. Známkové a výkonové výkyvy, které jsem 

zaznamenávala, byly vždy spojeny nejen s náročností učiva, ale i s konkrétním 

učitelem, který mi učivo předkládal. 

Jestliže chci vyjít ze své osobní zkušenosti, musím si nejprve zmapovat můj 

osobní vztah к matematice a učitelům, kteří mi učivo zprostředkovali. 

Učitel má ve výchovně vzdělávacím procesu vedoucí úlohu. Vztah učitele a žáka 

se všemi svými aspekty psychologickými a sociálními je mostem, na němž do značné 

míry závisí nejen úspěšnost a efektivnost vzdělávacího procesu, ale i úspěšnost a 

neúspěšnost žáka, jako objektu učitelova působení. Může je dostat na samý vrchol 

jejich možností, neboje naopak uvrhnout do nejhlubší propasti. 

V mateřské škole (1985-1989) jsme rozvíjeli proto-matematické zkušenosti 

představy počítáním jablíček, hrušek, pejsků a kočiček. Hráli jsme si s předměty a 

hodná paní učitelka nás stále chválila a odměňovala obrázky a cukrovím. V tomto věku 

jsem často chodila s tatínkem nakupovat a on mě naučil počítat peníze, aby mě nikdo 

neošidil a abych si prý uměla spočítat výplatu. Bylo to pěkné, měla jsem pocit velké 

důležitosti a samostatnosti. 

První třídu mám spojenou hlavně s množinami.V jedné bublince bylo to a v druhé 

bublince zase tamto a dohromady je toho kolik? Pracovali jsme s množinami tak 

dlouho, že se činnost stala automatickou, ale postrádala pro mne logiku. Mechanické 

sčítání a odčítání jsem se stejně musela naučit zpaměti a množiny mi v tom pomohly jen 

nepatrně. Hodná paní učitelka je však nezapomenutelná. Pro ni bych si dál hrála 

s bublinkami, i když zájem se jaksi vytrácel. 

Ve třetím a čtvrtém ročníku nás vyučoval pan učitel Honza. Bylo to něco 

úžasného. Měl k nám kamarádský vztah, ale hodně nás i naučil. Pracoval jinými (dnes 

už vím, že alternativními) metodami. Jako jediná třída na škole jsme měli jinak 

uspořádanou třídu. Lavice byly po obvodu třídy a uprostřed jsme měli koberec, na 

kterém jsme občas pracovali. Často jsme hráli hry, hlavně v matematice, a mysleli si, že 

5 



se neučíme. Pan učitel nás rozděloval do skupin a soutěžili jsme mezi sebou. Poměrně 

velké množství mých spolužáků přešlo bez velkých problémů na osmiletá gymnázia. 

Dnes ten hodný pan učitel pracuje jako úspěšný ředitel malé školy nedaleko od nás. 

Maminka vzpomíná na toto období slovy: „Co řekl pan učitel ve škole, to bylo svaté." 

V tomto období jako jediném z celé školní docházky jsem zažila pocit úspěšnosti 

v oblasti matematiky, když jsem reprezentovala školu na matematické olympiádě. Pan 

učitel dal šanci všem dětem ze třídy. Řešil téměř každý. Zapojena byla i celá naše 

rodina. Pamatuji si na úlohu, kde se měly počítat kombinace barevných puntíků na 

čepici klauna. Nevěděla jsem si s úlohou rady. Maminka si tehdy vzala velký papír a 

kreslila si barevnými pastelkami kombinace. Po jejím vzoru jsem si pak začala také 

všechno kreslit. Nakonec se mi povedlo pár úloh vyřešit. Jednu jsem dokonce vyřešila 

jako jediná z rodiny. Byla jsem moc pochválená a právem pyšná. Byla jsem tedy na 

prvním stupni základní školy úspěšná. 

V páté třídě (která byla součástí druhého stupně základní školy) mě ale dočista 

přešel humor. Dostali jsme pana učitele, říkejme mu Albert. Vztah všech dětí a 

pedagoga se dal vyjádřit jedním slovem - „boj"! Záci Jednoduchému a 

srozumitelnému" výkladu pana učitele nerozuměli. Každý den, po celé odpoledne se se 

mnou táta učil. Vysvětloval a dělal to, co by měl dělat učitel ve škole. Nic naplat, ale 

v pololetí na vysvědčení jsem měla trojku. Obrečela jsem to, nebyla jsem na trojky 

zvyklá. Byla jsem přesvědčená o tom, že jsem na každou písemnou práci dobře 

připravená. Pan učitel měl jiný názor. Jako chybné ohodnotil i volbu odlišného způsobu 

řešení. Na začátku druhého pololetí byla třídní schůzka. Tatínek se rozhodl, že půjde. 

Nevím, co se na schůzce odehrávalo, ale při další písemné práci měla většina dětí o 

něco lepší známky. Rodina však stále suplovala výuku v hodinách. Všichni jsme doma 

řešili slovní úlohy, převáděli jednotky, počítali zlomky. Zejména tatínek se se mnou 

musel učit dál. Kvalita výuky ve škole se nezměnila. Matematika mě nebavila, brala mi 

volný čas každé odpoledne a pana učitele jsem neměla ráda. Tatínek ale odvedl jako 

učitel dobrou práci. Na konci roku jsem měla na vysvědčení dvojku. S osobou tohoto 

pana učitele mám však do konce svého života spojené pojmy jako nezájem, 

zesměšňování, lhostejnost. К dětem, к dění ve škole vůbec. 

V šesté třídě jsme dostali velmi dobrou paní učitelku Jarmilku. Byla to starší 

dáma, která vykonávala své povolání přibližně třicet l e t . Pracovala klidně, s rutinou a 
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působila velice jistým dojmem. „Matikářka" to byla nejlepší. Celá třída se velmi 

zlepšila. Výklad paní učitelky byl tak dobrý, že stále ubýval počet dětí, které odpolední 

doučování potřebovaly. Věnovala každou volnou chvilku к nekonečnému vysvětlování, 

až nás vyučovací látku zkrátka naučila. Naprosto jedinečný byl fakt, že nám nikdy 

nedávala domácí úkoly, protože říkala, že se všechno máme naučit ve škole a doma 

pouze odpočívat. 

V sedmé třídě nás vyučoval pan učitel Igor. Kladl velký důraz na postup, kterým 

počítal všechny úlohy. Já jsem se vždy daný postup naučila zpaměti a bylo vyhráno. 

Jak v pololetí, tak na konci školního roku jsem měla jedničku na vysvědčení a byla jsem 

na sebe moc hrdá. 

V osmé a deváté třídě jsme znova dostali paní učitelku Jarmilku. Pořád jsem 

matematiku uměla dobře, ale na jedničku to podle paní učitelky nebylo. 

Na základní škole jsem s matematikou ještě neměla tak velké problémy. 

Uvědomuji si nyní velice zřetelně, že výsledek (známka i znalosti) byl přímo úměrný 

osobnosti učitele a faktu, jestli jej měly děti rády. 

Ve vyšších ročnících základní školy jsem velice často uplatňovala metodu počítání 

od konce. Zejména, když jsem nevěděla, jak se úloha řeší. Podívala jsem se v učebnici 

do kapitoly s názvem „výsledky" a zkoušela různé početní operace, až mi vyšla čísla ze 

zadání. Pak jsem to pro kontrolu vzala od začátku. Věděla jsem, že to není správné. 

Jako podvod mi to ale nepřipadalo. Počítala jsem a často víc, než bylo třeba к vyřešení 

úkolu běžným postupem. Chtěla jsem být úspěšná a úlohu za každou cenu vyřešit. 

Pak přišlo gymnázium a s ním úplně jiná matematika a jiní pedagogové. Paní 

profesorka byla velice přísná, ale s odstupem času bych řekla, že spravedlivá. Měli 

jsme snad každý den alespoň jednu hodinu matematiky právě s ní. Bylo to strašné. 

Každé pondělí jsem ráno vstávala v pět hodin a jezdila na nultou hodinu na doučování. I 

tyto hodiny byly pro mě zpočátku velkým trápením, protože jsem učivo nechápala. Po 

třech měsících však byla situace lepší. Velmi jsem se zlepšila a na vysvědčení to bylo 

také vidět. Při hodinách doučování byla paní profesorka velmi trpělivá a tolerantní. 

Přistupovala k nám velmi individuálně. Ve vyučování byla stále přísná, náročná a šel 

z ní strach. Když jsem konečně začala matematiku chápat, dostali jsme jiného profesora 

a to byl konec. Při hodinách matematiky jsem jen seděla a koukala a bezhlavě a rychle 

opisovala čísla z tabule. Pan učitel psal moc hezké číslice, to se musí nechat, měl krásný 
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rukopis, ale ničemu jsem nerozuměla. Velice často psal složité vzorce a výpočty takřka 

bez výkladu a nikdy se nás na nic nezeptal. Strach z toho, že většina studentů 

neodmaturuje, nás donutil к častým podvodům, opisování a následně ještě většímu 

strachu z maturitní zkoušky. Na gymnáziu jsem matematiku vyloženě nenáviděla. 

Kdyby se mě někdo zeptal, co jsme se v té době vlastně učili, nevěděla bych. Byla jsem 

nešťastná, neúspěšná a často opravdu na dně svých sil. 

Když jsem se po maturitě hlásila na vysokou školu, nic z gymnaziální matematiky 

jsem nepotřebovala. Potřebovala jsem logický úsudek a ten mi chyběl a chybí. Mám 

ráda úlohy, kde vidím známé souvislosti, se kterými jsem se již setkala, kde si mohu 

pomoci kresbou atd. Potřebovala jsem vždy více času na každé řešení než ostatní 

studenti a to mi také ubíralo sebevědomí. Dostavilo se však něco, co mi připomnělo 

dobu, kdy jsem byla malá. Do posluchárny vysoké školy vešel profesor, kterého jsem 

po dlouhých letech nevnímala jako nepřítele. Mírný, trpělivý, velice sympatický, 

usměvavý. Metoda výuky pana profesora je naprosto jednoduchá a geniální. Tak dlouho 

a trpělivě klade studentům otázky a vysvětluje problém, že i ten slabší má šanci 

pochopit a nakonec odchází s pocitem, že postup vymyslel on sám, s pocitem 

úspěšnosti, klidu a radosti. 

Mě samotnou matematika vlastně nikdy příliš neoslovila. Ve svém budoucím 

povolání se však nemohu matematice vyhýbat. Chci využít kladné pedagogické vzory, 

se kterými jsem se setkala a rozborem negativ se v budoucnu vyhnout chybám. 

A co plyne z tohoto rozboru mého osobního vztahu к matematice? Vztah 

к jakémukoliv předmětu ve výuce si dítě nevytvoří samo. Vždy je tento vztah ovlivněn 

tím, kdo a jak jej předává. Proto se v další kapitole zaměřím na jednotlivé učitele 

matematiky, kteří prošli mým životem. 
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2. Kognitivní rozvoj žáka a moje zkušenosti 

Popsané vlastní zkušenosti se teď pokusím propojit s literaturou a mými 

pedagogickými zkušenostmi. К zamyšlení nad problematikou matematického, nebo 

obecněji kognitivního rozvoje žáka 1. stupně ZŠ. Mým cílem není snaha o systematický 

rozbor této náročné a rozsáhlé problematiky, ale osobní výpověď o mých současných 

názorech. 

Matematika jako předmět, byla v období mé školní a středoškolské docházky 

opravdu kontroverzním předmětem. Známkové a výkonové výkyvy, které jsem 

zaznamenávala, byly vždy spojeny nejen s náročností učiva, ale i s konkrétním 

učitelem, který mi učivo předkládal. 

Schopnost rozlišovat kategorie počtu, dispozice uvažovat je člověku vrozená 

Rozvijí se postupně pod vlivem specifické stimulace, v interakci s celkovým vývojem 

myšlení. Matematické schopnosti lze chápat jako specifickou složku obecné inteligence. 

Tvoří je několik základních dílčích kompetencí : schopnost chápat čísla, paměť pro 

čísla, matematické dovednosti a matematické uvažování. (Vágerová,M. 2001) 

Jestliže chci vyjít ze své osobní zkušenosti, musím si nejprve zmapovat můj 

osobní vztah к matematice a učitelům, kteří mi učivo zprostředkovali. 

2.1. Rodina 

Rodina velkou měrou přispívá к rozumovému rozvoji dítěte. Dostatek podpory 

zvyšuje motivaci. Společná práce rodičů a dětí spojená s podporou samostatného řešení 

je velkým motivačním faktorem a rozvijí potřebné pracovní strategie a pochopení 

smyslu takového jednání. 

Maminka v roli pedagoga používala hlavně názornost (hledání kombinací pomocí 

kreslení) a postup, který propagoval již J. A. Komenský. Postupoval od jednoduchého 

ke složitému. Tatínek jako učitel pracoval pouze se mnou (ne s celou skupinou), 

dodržoval tedy individuální přístup к dítěti, které dobře znal a u kterého mohl vycházet 

z jeho vlastností, z jeho předchozích zkušeností, z individuality dítěte. 
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2.2. Kognitivní vývoj dítěte v mateřské škole 

Na osvojování matematiky se dítě připravuje vlastně celé předškolní období. Pro 

porozumění počtu je nezbytné pochopení určitých základních pojmů, jako je hodně, 

málo, méně, více. Schopnosti pro matematiku jsou podmíněny zrakovým a sluchovým 

vnímáním, prostorovou orientací, pamětí, verbálními, čtenářskými, grafickými a 

numerickými schopnostmi a usuzováním. Předškolní dítě chápe, že pokud něco 

přidáme, tak se celkový počet zvyšuje, a pokud něco ubereme, tak klesá. Děti v tomto 

období posuzují množství hlavně vizuálně. Dítě si osvojuje, že při počítání prvků musí 

do skupiny daný prvek zařadit pouze jednou. „Dítě je schopno diferencovat pouze malé 

množství prvků, nejvýše 4 - 5 jednotek. Pokud by jich bylo více, pak dítě pozná, že jde 

o větší množství, ale přesnějším způsobem diferencovat nedovede. To je možné teprve 

tehdy, když začne prvky počítat." (Vágnerová, M. 2001) 

V mateřské škole jsem se naučila číselnou řadu, jak jdou čísla za sebou. 

Předškolní děti i dnes umí zpaměti odříkat číselnou řadu. Nechápou však význam 

jednotlivých čísel a jejich logiku. Děti tohoto věku začínají chápat, že počítání znamená 

přiřazování čísel к jednotlivým objektům. Děti si ukazují prstem na objekt a přeříkávají 

číselnou řadu. 

Mateřská škola byla pro mě také hra s jablíčky počítání do deseti. Dítě má poznat 

následnost čísel po sobě jdoucích. Hra a zase jen hra, která к tomuto životnímu období 

patří. Hrou poznává dítě svět, hra pomáhá dítěti orientovat se ve světě podle vlastních 

sil a možností. Dítě využívá vlastní zkušenosti. Hra přináší dítěti hlavně citové 

uspokojení a příjemný duševní stav. V tomto období je hra hlavním metodickým 

nástrojem učitele. V předškolním období je hra hlavním prostředkem učení. 

Prostřednictvím hry se dítě učí, aniž si to uvědomuje. Rozvijí poznávací schopnosti, 

zprostředkovává osvojování dovedností. Má význam pro citový vývoj, usnadňuje mu 

osvojovat si sociální a morální návyky. V praktické činnosti s hračkami a s různými 

předměty denní potřeby získává dítě první představy o množství. „Již kolem třetího 

roku začíná chápat pojem jeden a s tím rychle přibývá dva (dvě ruce, dvě nohy). 

Osvojování pojmů množství nemusí být totožné s používáním číselných pojmů." 

(Klindová, L, Rybárová, E., 1985) 
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Rozvoj hrové aktivity je spjat s rozvojem řeči a komunikace. Dítě v době nástupu 

do školy má slovní zásobu, kterou tvoří přibližně 2500 slov. Řekne, jak se jmenuje, kde 

bydlí, kolik je mu let, nezaměňuje pojmy včera, zítra. 

2.3. Kognitivní vývoj dítěte školního věku 

„Základní principy početní logiky začínají děti chápat přibližně v šesti letech. Tato 

změna je spojena s přechodem na kvalitativně vyšší úroveň uvažování, na úroveň 

konkrétních logických operací. Postupně začíná chápat, že není důležité v jakém budou 

jednotlivé prvky počítány, protože výsledek je vždy stejný (komutativnost). Akceptuje, 

že čísla jsou řazena závazným způsobem a jejich pořadí nelze libovolně měnit. 

Pochopí, že poslední číslo к němuž dopočítávají označí za celek. Uvědomí si, že tato 

pravidla platí obecně, bez ohledu na to, co počítají." (Vágnerová,M. 2001) 

Malý školák ví, že čísla jsou řazena podle velikosti, ale mnohdy ještě nechápe 

zákonitosti jejich řazení. „Rozvoj porozumění číselnému pojmu je vázán na pochopení 

podstaty inkluze, že každé větší číslo v sobě zahrnuje čísla menší a jejich různé 

kombinace." (Vágnerová, M. 2001) К takovému porozumění vede zkušenost ze 

skládáním čísel z karet menších hodnot. 

Období roku 1989/90 bylo dobou, kdy byla přeceňována funkce množin jako 

činnosti, která měla naučit děti logickému uvažování. Množiny mě nepřinesli nic ani do 

života. Motivační síla množin byla téměř nulová. 

Úkolem učitele je celkový rozvoj, učitel nesmí v žákovi utlumit zvídavost. 

Hlavním cílem v 1. ročníku ZŠ je rozvíjet u dětí intelektuální schopnosti, v první řadě 

řešením problémů a komunikací. Žákovi umožňujeme intelektuální seberealizaci. 

Kladením otázek provázané na životní zkušenost žáka, nutíme žáka experimentovat, 

spekulovat, přemýšlet. Učitel by měl u žáka vyvolat zájem o překvapení a jeho řešení. 

Učitel podporuje vzájemná interakce žáků. Podporuje schopnost formulovat a 

prezentovat vlastní myšlenky. Komunikace s kamarádem se objeví různost názorů. Dítě 

musí myšlenku vymyslet, zformulovat, interpretovat. Musí se naučit přijmout a 

respektovat názor druhého. 
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Na počátku školní docházky se dítě často uchyluje к mechanickému 

zapamatovávání. Doslovný způsob dítěti více vyhovuje, nemá tak rozvinutou slovní 

zásobu a nedokáže ještě dobře vyjádřit své vzpomínky a zážitky a reprodukovat je. 

Myslím si, že mechanické zapamatování „biflování" mě provázelo celou školní 

docházkou. „K převaze logické složky paměti dochází až po desátém roku věku." 

(Klindová, L, Rybárová, E„ 1985) 

Rozumové schopnosti dítěte se rozvíjí v průběhu celého školního období. Jejich 

vývoj není závislý pouze na geneticky podmíněných změnách (zrání), ale na kvalitě a 

zaměřenosti stimulace. V tomto smyslu je důležité působení školy i rodiny. Školní práce 

podporuje rozvoj určitého kognitivního stylu, určitého způsobu uvažování. 

Školní práce většinou vyžaduje a posiluje konvergentní přístup. Řešení úlohy je 

předem dané a je pouze jedná správná odpověď. I já jsem se učila myslet tímto 

způsobem, byla jsem za takovou strategii pozitivně hodnocena prakticky na celém 

druhém stupni ZŠ, ať už se jednalo o učitele Alberta, který byl osobnost (pedagogická), 

ve které se snoubí snad pouze záporné pedagogické znaky. O děti neměl zájem. 

Nepřizpůsobil látku dětem a nezajímal ho výsledek výuky. Nezájem. Měl pouze strach 

z konfrontace učitel rodič. Energie mladého člověka je tímto učitelem tlumena. Člověk 

je pod silným tlakem, nemá motivaci. Učitel má strach z aktivity a utlumuje ji. Energie 

dětství je vzácná. Plýtvání nebo útlum je silně nežádoucí jev. Nebo učitelku Jarmilku, 

která používala sice osvědčené a rutinní postupy, ale v návaznosti na předchozího 

učitele byla světlem, ke kterému jsme se přikláněli. Hodiny matematiky byly naplněny 

činnostmi, nenechala nás zahálet. Byla důsledná a měla promyšlenou výuku, ale stále se 

uchylovala pouze к mechanickému počítání na tabuli a do sešitu. Ulpívání na 

mechanickém počítání na porovnávání pravé a levé strany, lze chápat jako výraz 

potřeby nějaké jistoty. Žák si myslí, že je to jediný správný způsob, protože je 

autoritami pozitivně hodnocen. Navíc posiluje žákovu jistotu, protože o určitém řešení 

není nutné pochybovat. 

Naopak divergentní přístup příliš školou posilován není a nebyl ani v případě mé 

docházky do školy. Mnohé děti mají к takovému způsobu uvažování sklony, ale jelikož 

za něj nejsou pozitivně hodnoceni a nikdo od nich nic takového nevyžaduje, tak jej 

příliš nerozvíjejí. Děti si takový přístup spojují se zábavou, s něčím co je nezávazné a 

nemá větší společenský význam. Můj pan učitel ze 3. a 4. třídy používal divergentní 
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přístup hodně. V této době také začal používat alternativní metody ve výuce. Tato 

novinka byla značným motivačním činitelem ve výuce. Dbal na osobní tempo každého 

z nás a dbal na přesnost ne na rychlost. Využívání různých metod a forem práce, 

zařazování herních prvků do výuky, nově uzpůsobené prostředí - to bylo to, co 

motivovalo žáky к práci a přineslo ovoce v podobě velkého množství dětí, které odešly 

na gymnázia. 

2.4. Vysoká škola 

Mladá dospělost je období intimity a počátku generativity. Do této životní fáze je 

nakumulováno několik zásadních životních mezníků, např. dosažení stabilnějšího 

profesního postavení. Kognitivní schopnosti se rozvijí v mnoha oblastech. Uvažování je 

pragmatičtější, více se zabývá praktickými situacemi spojenými s vlastním 

samostatným životem. 

Osobnost pana profesora na pedagogické fakultě mě znovu naučila nebát se zeptat, 

nebát se konfrontovat vlastní myšlenky a nápady. Znovu se potvrdilo pravidlo z dětství. 

Když má dítě rádo svého učitele, učí se, zajímá se o předmět a nechce učitele zklamat. 

Když má student rád svého profesora, zajímá se o předmět, chce se dozvědět více, chce 

být lepší. Zamýšlí se nad problémy. Studuje jeho metody výkladu a chce se mu podobat. 

A proto si například vybere diplomovou práci z matematiky. Díky svému profesorovi. 

Závěrem. Neúspěchy v matematice mohou mít různé příčiny. Nepřipravenost, 

nedostatek zkušeností se základy počítání, které dítě získává v rodině, mateřské škole. 

Ve starším školním věku mu mohou chybět základní znalosti a dovednosti, které jsou 

předpokladem úspěšného zvládnutí obtížnější látky. Nesoustředěnost a nedostatečná 

kapacita pracovní paměti, kdy si dítě nedokáže zapamatovat základní znalosti a 

nedokáže se déle soustředit na daný úkol a dělá více chyb. Opožděný vývoj myšlení, 

které je nezbytné pro pochopení číselného pojmu a základních matematických operací. 

I o dílčí specifickou poruchu matematických schopností (dyskalkulie). 
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Na základě mých zkušeností jsem se pokusila sumarizovat ty momenty života 

třídy, práce učitele, žákovských aktivit, které se mi jeví jako zásadní. Snažila jsem se, je 

dělit do kategorie žádoucích a nežádoucích. 

Žádoucí kategorie Nežádoucí kategorie 

Nástroj metodiky učitele: 

- hra jako propedeutika pojmů nebo 
obecně myšlenek matematiky, nástroj 
motivace 
- používání alternativních metod a 
hravých činností 
- postup od jednoduchého ke složitému 
- kladení náročných požadavků, které 
motivují к dalšímu učení а к lepším 
výsledkům 
- znalost dětí jejich věkových zvláštností 
a individuálních charakterů 
- promyšlenost výuky 

Nástroj metodiky učitele 

- přeceňování jedné části předmětu, 
zanedbání jiné části 
- malé nároky vedou к vyrušování, 
nesoustředěnosti, demotivaci 
- útlum dětské energie a aktivity 

Vnitřní život žáka 

- tvorba klimatu třídy, citové uspokojení, 
příjemný duševní stav 
- dlouhodobí proces upevňování znalostí 
- sebereflexe žáka - upevňování znalostí 
(žák si uvědomuje svoji práci a má dobrý 
pocit, že umí) 
- dostatek času na samostatnou práci, žák 
není frustrován časovou tísní 
Kognitivní vazba 

- individuální přístup 
- komunikace mezi žáky, žáci analyzují, 
učitel řídí diskusi 
- učitel diagnostikuje žáky 
- dává přiměřené úlohy 
- v případě omylu dává návodné úlohy 

Kognitivní vazba 

- instrukce 
- důraz na mechanické osvojování, 
biflování, dril 
- když žák žádá vysvětlení a učitel trvá na 
vysvětlování již řečeného 

Interakční vazba 

- kladný vztah к dětem 
- důvěra 
- důslednost 
- spravedlnost 

Interakční vazba 

- lhostejnost 
- nezájem 
- neobjektivita 
- zesměšňování 
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2.5. Matematika a učitel současnosti 

Dítě na prvním stupni základní školy pozoruje a hodnotí sebe samo očima druhých 

osob, se kterými se identifikuje. V publikaci Psychologie pro učitele hovoří autor J. Čáp 

o tom, že dítě si své vzory a modely vybírá samo ze svého okolí i proti vůli dospělého. 

Učitel se tak může stát tím, kdo značně formuje osobnost mladého člověka. Je pro žáka 

osobou velmi důležitou. Jeho charakterové vlastnosti, povahové rysy i celkové naladění 

osobnosti ovlivňují celé vyučování , i mezilidské vztahy ve třídě. Hovoříme zde o 

osobnostní a profesní kompetenci učitele. 

Učitel současnosti (do této kategorie se s notnou dávkou sebevědomí počítám i 

já) se učí chápat nový typ dokumentu, který je zcela odlišný od všech dříve 

předkládaných osnov. Jde o Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále 

jen RVP ZV). 

Do vzdělávací soustavy se zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro 

vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Národní program vzdělávání vymezuje vzdělávání jako 

celek. Rámcově vzdělávací programy pak vymezují rámce vzdělávání pro jednotlivé 

etapy, které na sebe navazují - předškolní, školní a střední vzdělávání. Jsou zároveň 

výchozími dokumenty pro tvorbu školních vzdělávacích programů, které by měly být 

určitým dovršením procesu proměn uplynulých let. 

V první řadě se zde setkáváme s novými pojmy, které je potřeba objasnit. Např. 

kutikulární dokument, kurikulum, kutikulární politika, kompetence apod. 

Pedagogický slovník označuje slovo kurikulum jako: 

a) vzdělávací program (projekt, plán) 

b) průběh studia a jeho obsah 

c) veškeré zkušenosti, které žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se 

vztahujících. 

Kutikulární politika tedy zahrnuje: 

a) strategie tvorby kutikulárních projektů 

b) předpisy procedur jejich tvorby 

c) rozdělení kompetencí subjektů, které se na tvorbě a zavádění kurikula podílejí 
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Rozlišují se tři hlavní roviny rozhodování o kurikulu: stát, škola, třída. 

Na úrovni státu je stanoven obecný rámec (konkrétně jde o Národní program 

vzdělávání, který vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcově vzdělávací 

programy, vymezující závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy). Školní 

úroveň představují školní vzdělávací programy, ve kterých jsou školy již značně 

autonomní. Rovina třídy zahrnuje vytváření třídních vzdělávacích programů, které 

školní program zastřešuje. 

Pojem kompetence znamená souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti. RVP ZV obsahují klíčové kompetence vymezené na úrovni, které mají 

dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělání. Jedná se konkrétně o 

kompetence: 

к učení 

к řešení problémů 

komunikativní 

sociální a personální 

občanské 

- pracovní 

Rámcově vzdělávací programy: 

- vycházejí z nové strategie vzdělávání, zdůrazňují provázanost klíčových 

kompetencí se vzdělávacím obsahem a uplatněním získaných vědomostí a 

dovedností v praktickém životě 

- vycházejí z koncepce celoživotního učení 

- formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy 

jednotlivých etap vzdělávání 

- podporují pedagogickou autonomii školy a profesní odpovědnost učitelů za 

výsledky vzdělávání 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je 

jedinou etapou, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově. 
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organizačně a didakticky navazujících stupních, základní vzdělávání na 1.stupni a 

základní vzdělávání na 2.stupni základní školy. V souladu s obsahem mé práce se budu 

zabývat prvním stupněm vzdělávání.. 

Základní vzdělávání na prvním stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků 

z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického 

vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, 

možností a zájmů každého žáka ( včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). 

Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem, svým uplatněním metod 

motivuje žáky к dalšímu učení, vede je к učební aktivitě а к poznání, že je možné 

hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu к řešení problémů. 

Smyslem a cílem základního vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem 

klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. 

Jaké postavení má v tomto systému matematika (celý název Matematika a její 

aplikace)? Je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které 

jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití v reálných situacích. Pro tuto 

svoji nezastupitelnou roli by měla prolínat celým základním vzděláváním. Celá oblast je 

rozdělena do čtyř tematických okruhů. V každém je vymezen obsah a zejména 

očekávané výstupy, které vymezují úroveň, jaké mají žáci prostřednictvím učiva 

dosáhnout. 

Mně osobně se nápad na ŠVP líbí, protože dává učiteli prostor pro individuální 

pedagogickou tvořivost. Umožňuje výrazně zvednout motivační činnost učitele. Též 

žákům to dává větší prostor pro samostatnou práci. Uvědomuji si, že druhou stranou 

mince je moje odpovědnost za výsledky vyučování v matematice. Zejména u slabších 

žáků se musím dohlédnout na to, aby měli základní matematické znalosti. 

2.6. Důležité pojmy 

Na konci této kapitoly je nutné vysvětlit si některé pojmy, které ve své diplomové 

práci používám. Pojmy jsou převzaty ze slovníku Průcha (1995) a z akademického 

slovníku cizích slov (2001). Označujeme je jako P (Průcha) a S (slovník). 
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Dovednost (P) - Způsobilost člověka к provádění určité činnosti. Je podmíněna 

do jisté míry vrozenými předpoklady. Učením získaná dispozice ke správnému, 

rychlému a úspěšnému vykonání určité činnosti vhodnou metodou. 

Interakční vazba (S) - Vzájemné působení dvou a více činitelů 

Kognitivní vazba (S) - Způsob jakým jedinec vnímá a hodnotí vnější realitu 

Kompetence (S) - Schopnost, způsobilost, kvalifikace. 

Konvergentní - divergentní přístup (P) - konvergentní přístup je, že řešení příliš 

nepřekračuje zadání řešené úlohy. Úloha je koncipována tak, že existuje obvykle jen 

jedno řešení. Řešitel se učí spojovat poznatky a postupy tak, aby úlohu vyřešil 

standardním způsobem. Divergentní přístup je, že ověřuje různé směry řešení, je 

otevřeno tvořivým, nestandardním postupům. Úlohy pro divergentní přístupy jsou 

koncipovány tak, že mívají několik možných řešení. 

Osobnost (P) - V hovorovém pojetí uznávaný člověk, kladně přijímaný. 

V psychologii každý člověk. Osobnost založená na jednotě těla, utvářená a projevující 

se ve společenských vztazích. Osobnost je pro člověka úkolem. Osobností se člověk 

nerodí, ale postupně se j í stává. ( Z. Helus). 

Sebehodnocení (P) - Obecně každé hodnocení, při němž člověk hodnotí sám 

sebe. Ve školním kontextu se jedná o jednu z výchovných metod, díky níž si žák 

konfrontuje svůj pohled na sebe sama, své výkony s pohledy vyučujících, spolužáků a 

zpravidla dospívá к reálnějšímu sebepojetí. 

Schopnost (P) - Je to možnost podmíněná do jisté míry vrozenými předpoklady 

к úspěšnému vykonání určité činnosti.Schopnosti se vyvíjejí na základě vloh učením. 

Sociální interakce (S) - Vzájemné dorozumívání a ovlivňování mezi dvěma nebo 

více jedinci či mezi skupinami. 

Sociální komunikace (S) - Specifická forma sociálních styků, sdělování. 

Nespočívá v pouhém přenosu informací, ale předpokládá porozumění. 

Sociální postavení učitele (P) - Postavení učitele ve společnosti, které je dané 

podmínkami pro výkon učitelského povolání. Jeho životními podmínkami, životním 

způsobem učitelů a statusem učitelského povolání jako takového. Ovlivňuje ho pak 

zájem mládeže o studium učitelské profese a zájem absolventů pedagogických fakult 

nastoupit učitelskou praxi. 
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Sociální zkušenost (S) - Uskutečňuje se pozorováním a napodobováním chování, 

postojů a emocionálních reakcí druhých lidí. 

Transmisivní vyučování (P) - Názorné pojetí vyučování, jehož podstatou je 

předávání poznatků v hotové formě od toho, kdo ví a umí (učitel), tomu, kdo neví a 

neumí (žák jako tabula rasa). 

Učitel (P) - Jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, 

profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, 

řešení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Tradičně byl učitel považován za hlavní 

subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování předávání poznatků žákům. Současné 

pojetí učitele, vycházejí z rozšířeného profesionálního modelu, zdůrazňuje jeho 

subjektově-objektové role ve vzájemném působení se žáky a prostředím. Učitel má 

spoluvytvářet výchovně-vzdělávací prostředí, organizovat a koordinovat činnost žáků, 

monitorovat proces učení. Stoupá význam sociálních rolí učitele ve vzájemném 

působení s žáky, v kolektivu učitelů, ve spolupráci s rodiči a místní komunitou. 

Specifické funkce učitele vyplývají z rozdílného charakteru činností na jednotlivých 

stupních školy, na jednotlivých typech školo, z rozlišení rolí ve výchovně-vzdělávacím 

procesu. 

Vztah učitel žák (P) - Mezilidský vztah, který ovlivňuje průběh a výsledky 

učitelova vyučování, žákova učení, kvalitu jejich spolupráce, sociální percepci, 

emocionální a motivační aspekty výuky. Je dán obecně sociálními rolemi. Konkrétními 

zvláštnostmi obou aktérů (pohlaví, věk, osobní rysy, postoje, očekáváními, učitelovým 

pojetím žáka a žákovým pojetím učitele), zvláštnostmi jejich vzájemného působení, 

zvláštnosti vyučovacího předmětu a učiva, délkou a frekvencí vzájemných setkávání, 

možnostmi hlouběji se poznat. 
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3. Shrnutí 

V předchozích kapitolách své diplomové práce jsem se snažila objasnit některé 

otázky, na které jsem po cestě od žákyně к učitelce narazila. 

V úvodu popisuji vlastní setkání s matematikou od předškolního věku až 

к vysokoškolskému studiu. Tyto osobní zkušenosti byly zprostředkovány jednotlivými 

pedagogy, jejichž vliv na moji osobnost byl rozhodující, nezaměnitelný a jedinečný. 

Tato osobní výpověď se stala odrazovým můstkem к další problematice. 

Je to zejména kognitivní vývoj dítěte od předškolního věku až ke konci mladšího 

školního věku, tedy věkové oblasti, kterou jako učitelka budu ovlivňovat já. 

Hledala jsem vztyčné body mezi vlastními zkušenostmi a teoretickými poznatky. 

Všímala jsem si osobnosti dítěte a jeho věkových zvláštností a schopností, které jsou 

pro výuku matematiky důležité. Teoretické poznatky jsem se pokusila v jednotlivých 

kapitolách propojit s osobní zkušeností žáka, studenta a pedagoga. 

V závěru teoretické části jsem se zabývala matematikou a současným učitelem, 

tedy problematikou, která je úzce spjata s mojí budoucností. Jde o jakousi metu, ke 

které bych se jako učitelka matematiky na prvním stupni chtěla přiblížit. 

V následujících experimentech se budu zabývat myšlenkovými procesy žáka při 

samostatném řešení distribuční úlohy bez předchozí zkušenosti. Pozorování žáka při 

řešení distribuční úlohy s předchozí zkušeností a postoje experimentátora (učitele) 

к danému dítěti a jeho individuálním potřebám nám ukáže rozdíly v jednání dítěte. 
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4. Experimenty I 

Úlohy, které jsem si zvolila jako experiment, by se daly zařadit do kategorie 

úloh zajímavých, které mají i více možných variant řešení. Dají se řešit jak pomocí 

matematických operací, tak i nákresem. 

Když žák hned po přečtení vidí celou procesní strategii, nezíská danou činností 

nové poznatky, pouze utvrzuje poznatky existující. Jestliže ale tento žák navolí cestu 

strategie, která jej napadne jako první a nad danou situací se hlouběji zamýšlí, může 

vidět řešení jiné a to realizovat. V takovém případě tento žák kultivuje svoje meta-

strategie poznáním o činnosti konceptuálních pohledů ve srovnání s procesuálními 

postupy. 

Proto bych si v experimentech dala za hlavní cíl naučit děti poradit si s danou 

úlohou. Aby se nebály si úlohu rozkreslit a pomocí vizualizace, přijít na správné řešení. 

Chtěla bych jim ušetřit špatné zkušenosti se slovními úlohami a dokázat, že každá úloha 

jde vyřešit, i když nevím, jakou matematickou operaci použít. 

Při závěrečném hodnocení experimentu bych nechala vyjádřit děti ve volné 

diskusi. Nechala bych je, aby mohly prezentovat svou práci. Záměrně upřednostňujeme 

chybné názory, protože chyba je důležitý zdroj poznání, ne něco, za co se musíme 

stydět. 

V práci jsou prezentovány tři experimenty. První dva se týkají zatím jenom mne, 

třetí je pak aplikován na pět žáků. 

První experiment se týká mého vlastního řešení, které jsem dělala v prvním 

ročníku na VŠ v rámci semináře doc. Trcha. Úloha, která je předmětem tohoto 

experimentu, na mne v prvním ročníku zapůsobila ve dvou směrech. Předně mi nebylo 

jasné, jak tuto úlohu bude řešit žák 3. ročníku, kterému byla úloha adresována (podle 

doc. Trcha), dále pak moje vlastní úspěšné vyřešení úlohy a pochopení podstaty poměru 

2:3. To ve mne zanechalo příznivou citovou odezvu, takže po létech jsem se к ní vrátila, 

abych ji hlouběji didakticky zpracovala. V příloze č. 1 je uvedeno moje původní řešení 

z roku 2003. 
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Druhý experiment zatím nebyl realizován, ale je připraven a věřím, že 

v budoucnu jej budu moci vyzkoušet ve své třídě. Východiskem je úloha 

z kombinatorické geometrie, která mne zaujala. Úlohu jsem didakticky zpracovala a 

připravila к implementaci. 

Třetí experiment tvoří hlavní náplň diplomové práce a je uveden v kapitole 4. 

Celý experiment jsem zpracovala sama: 1) volba úlohy, 2) tvorba scénáře 

implementace, 3) individuální realizace s pěti žáky 4. ročníku, 4) natáčení těchto 

rozhovorů, (zde mi pomáhala i kolegyně), 5) protokolování všech pěti rozhovorů, 6) 

přepsání do elektronické podoby tří z těchto protokolů. Až v etapě analýzy experimentů 

jsem žádala o pomoc vedoucího práce. Analýzy byly dělány pod jeho vedením. 

Experiment 1 

Úloha: (převzato ze semináře doc. Trcha) 

Aleš jde s tátou. Když táta udělá 2 kroky, Aleš musí udělat Зкгоку. Kolik kroků musí 

udělat Aleš, když jeho táta udělá 12 kroků? 

I. Moje řešení 

Základní strategie je vizualizace (nakreslení obrázku). Dominantou obrázku jsou 

kroky. 

1. první vizualizační myšlenka je uchopení klíčové věty „když táta udělá 2, tak Aleš 

musí udělat 3 kroky". Poměr je vyjádřen obrázkem. 

2. vizualizační krok je uvědomění si, že jeden krokový poměr 2:3 se bude stále 

opakovat až do počtu 12 otcových kroků. Nakreslím celou řadu a po každém tátově 
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druhém kroku udělám čáru - rytmizuji otcův krok. Důležité jsou body, kde se otec 

Aleš sejdou, tyto body máme vyznačeny svislou čárou. 

Výsledkem je dokreslení všech Alešových kroků a jejich sečtení. 

Obrázek 1 musíme opakovat tak dlouho, aby to vyšlo do 12 otcových kroků Na 

závěr spočtu dokreslené Alešovy kroky a vyjde mi výsledek 18 Alešových krků 

II. Alternativní řešení 

Řešitel začíná myšlenkou 12 : 2 = 6, 12 otcových kroků děleno 2 otcovými 

kroky a vyjde počet úseků 6. 6 . 3 = 18. Šest úseků krát 3 Alešovy kroky a vyjde 18 

kolik udělat Aleš celkem kroků. Aleš udělat v každém úseku 3 kroky. 

Vše bez vizualizace. Strategie je konceptuálni řešitel celou situaci vidí a pouze 

hledá potřebná čísla. 

Dojdeme k tomu, že popsaná situace vyjadřuje nepřímou úměru (táta udělá méně 

kroků a delší, Aleš udělá více kroků a kratší). 

III. Didaktická analýza 

První věta úlohy - situace. Druhá věta - klíčové myšlenky, tato věta je pro 

dětské pochopení náročná. Uchopení této věty je nejlepší podle mého řešení, tedy 

vizualizací. Třetí věta má dvě části. První část - informační „když táta udělá 2, tak Aleš 

musí udělat 3 kroky", druhá část - otázka „kolik kroků udělá Aleš, když táta udělá 12 

kroků". Z hlediska stylistiky je tato věta hezčí, Z hlediska matematiky je tato věta pro 

děti velmi náročná na pochopení. 
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Žáci, kteří pokračují podle prvního řešení, získávají poznatek a zkušenost. 

Vizualizace jim pomáhá pochopit vztah jasněji než čísla. Rytmus kroků úzce souvisí 

s číselnou osou. U souběhu dvou rytmů jsou důležité okamžiky jejich splynutí, zde se 

objevuje propedeutika nejmenšího společného násobku 2 a 3 je 6. Alešův krok je 1/6 

otcova kroku. 

IV. Implementace 

Jak bych tuto úlohu prezentovala dětem? Přijdu do třídy s příběhem. „Představte 

si! Včera jsem šla se svým tátou na procházku a když on udělal 2 kroky, tak já jsem 

musela udělat kroky 3. Pak jsme počítali kolik kdo z nás udělá kroků." 

Úloha bude napsaná na tabuli. Uchopením úlohy dochází к silné diferenciaci, 

dobří žáci už vědí, ale já je nesmím nechat mluvit. Posadím je к sobě,aby si mohli 

konfrontovat názory a dám jim pracovní list s dalšími těžšími úlohami, (viz pracovní list 

1) 

Se slabšími žáky volíme společnou cestu. První krok je důkladné přečtení. 

Vytáhnutí toho, co je v úloze podstatné, zjednodušení. Učitel pak začne žákům 

vysvětlovat. Lepší cesta je simplifikace. Dát žáků lehčí návodné úlohy. Zjednodušení 

poměru 1 : 2, 1 : 3. Virtuální veličinu, která tam hraje svoji roli konkretizujeme. 

Opřeme se o nějakou délku, tátův krok je 1 metr, Alešů je '/2 metru. Metry nebereme 

jako reálnou veličinu, ale jako pomocnou. 

Pak bych volila jednu z nejúčinnější metodu a to je dramatizace (názornost). 

Chytíme se za ruce a budeme krokovat. Nakreslíme si na podlahu cestu a krokujeme. 

Musí se zaměřit na to, aby jim to vycházelo. Přidává se další osoba, která počítá kroky. 

Nastupuje do hry další osoba, která situaci zapisuje. Jako pomůcky můžeme požívat 

víčka od pet lahví. 

Příprava musí být rozfázovaná, l.fáze - krokování, 2 fáze - krokování + 

pokládání víček, 3 fáze zakreslení na tabuli, vyřešení úlohy. 

Na závěr volíme společnou diskusi. Upřednostňujeme chybné názory, protože 

chyby je důležitý zdroj poznání. Každý dostane šanci svou práci prezentovat. Vyslovit 

svůj názor a obhájit si ho. 
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PRACOVNÍ LIST 1 

Úloha 1: Aleš jde s tátou. Když táta udělá 2 kroky, Aleš musí udělat 3 kroky. Kolik 

kroků musí udělat Aleš, když jich jeho táta udělá 12? 

Řešení 12:2 = 6.3 = 18 

Úloha 2: Aleš jde s tátou. Když táta udělá 3 kroky, tak Aleš musí udělat 5 kroků. Kolik 

kroků musí udělat Aleš, když jich jeho táta udělá 27? 

Řešení 27 : 3 = 9 . 5 = 45 

Úloha 3: Aleš jde s tátou. Když táta udělá 9 kroků, tak Aleš musí udělat 10 kroků. Kolik 

kroků musí udělat Aleš, když jich jeho táta udělá 4869? 

Řešení 4869 : 9 = 541 . 10= 5410 

(mělo by být řešeno písemně nebo na kalkulátoru) 

Úloha 4: Aleš jde s tátou. Když táta udělá t kroků, tak Aleš udělá a kroků. Kolik kroků 

musí udělat Aleš, když jich jeho táta udělá ť ? 

Záměrně je vedeme к zobecnění, hlavní cíl je získání vzorce ( ť : t ) . a = a ' 
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Experiment 2 

Úloha: (převzato z Divíšek, J. a kol. - Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. ročník, 

str. 14) 

Kolik čtverců a kolik trojúhelníků najdete na obrázku? 

I. Moje řešení 

1) Rozkreslení celého obrázku na jednotlivé části. 

• a 
t u o 
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Velkém čtverci je 14 trojúhelníků a v malém čtverci je též 14 trojúhelníků. 

2) Spočítání čtverců 1 + 4 + 4 = 9 

Spočítání trojúhelníků 4 + 2 + 8 = 1 4 + 1 4 = 28 

Odpověď: V obrázku najdeme 9 čtverců a 28 trojúhelníků. 

Mé myšlenky se ubíraly od největšího čtverce a trojúhelníku po nejmenší. 

II. Alternativní řešení 

Bez rozkreslení si řešitel rovnou spočítá všechny čtverce v obrázku. Popřípadě si 

ukazuje na jednotlivé čtverce nebo si je označí barevnou tužkou. Totéž udělá 

s trojúhelníky a pak to vynásobí dvěma. 

III. Didaktická analýza 

Zadání úlohy je jednoduchá věta. Pokud žák ví, jak vypadá čtverec a trojúhelník, 

musí zadání velmi dobře porozumět. Tato úloha rozvíjí u žáků tři důležité kognitivní 
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funkce: 1) schopnost poznat ve složité grafické situaci čtverce a trojúhelníky různé 

velikosti, 2) pozorované čtverce a trojúhelníky přehledným způsobem zaznamenat, 

prověřit, zde soubor nalezených čtverců a trojúhelníků je úplný. 

Zkušenosti, které s podobnou úlohou mám ze třídy ukazují, že právě schopnost 

evidence je u dětí nízká. Silná kapacita dětské paměti vede řešitele k tomu, aby 

jednotlivé čtverce pouze ukázal a dítě věří, že takto úlohu plně vyřeší. Učitel může 

požadovat - sám pro sebe - aby každý ukázaný čtverec byl nějak graficky zaznamenán. 

To vede žáky к poznání techniky jak soubor grafických jevů zaznačit. Stejný problém je 

například u řešení úloh typu ABRACADABRA. V této úloze mají šanci uspět i slabší 

žáci, protože nejde o početní operace, ale o pozorování a evidování. 

IV. Implementace 

Na začátku bych na magnetickou tabuli dala různé geometrické tvary. Dávala 

bych otázky. Kolik vidíš čtverců? Kolik vidíš trojúhelníků? 

Zadání úlohy by bylo na pracovním listě pro každého. Nejprve bych dala úlohu 

pouze, kolik najdeš čtverců. Každý si může zvolit svůj způsob, může si zkusit 

samostatně, který styl práce mu bude nejlépe vyhovovat. 

Zadání se zdá velmi jednoduché. Hned záhy se ale ukáže, že lidské oko se může 

mýlit, nebo že člověk podcení situaci a ve spěchu přehlédne detaily. 

Jako návaznou úlohu bych dala 1) Jaké najdete malé trojúhelníky v malém 

čtverci? 2) Kolik je tam nejmenších trojúhelníků? 3) Kolik je tam největších 

trojúhelníků? Nakonec nejtěžší verzi: Kolik trojúhelníků najdeš na celém obrázku? 

trojúhelníků je 28 
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5. Experiment II 

Úloha: (převzato z Divíšek, J. a kol. - Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. ročník, 

str. 13) 

V miskách jsou kuličky. Jejich počet je pod nimi napsán. 

U UUUU 
8 13 14 10 7 

Mirek jejich počet upravil tak, že v každé misce bylo 10 kuliček. Zbyla mu nějaká? 

U UUUU 
10 10 10 10 10 

I. Moje řešení 

Úloha je již zadána slovně a obrázkem. Já postupuji od první misky к páté a 

sleduji dvojici misek pod sebou. Sleduji rozdíl a podle potřeby ubírám nebo přidávám 

kuličky. Jdu po miskách zleva 

je 8 , má být 10, musím 2 přidat (8 + 2 = 10) zatím není z čeho; 

je 13, má být 10 musím 3 ubrat (13 - 3 = 10); do první misky mi schází 2, tak mi v ruce 

zůstane pouze 1 kulička 

je 14, má být 10, musíme ubrat 4, v ruce mám 4 + 1 = 5 

je 10, má být 10, neubereme ani nepřidáme, v ruce máme pořád 5 kuliček 

je 7, má být 10, musíme přidat 3, 5 - 3 = 2 v ruce mi zůstanou 2 kuličky 

Odpověď: Mirkovi zůstanou 2 kuličky. 
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II. Alternativní řešení - jsou v tomto případě dvě. 

První alternativní řešení. Hlavní myšlenka alternativního řešení je založena na 

zjištění, kolik je v miskách kuliček celkem. 

Sečteme 8 + 13 + 14 + 10 + 7 = 52. 

Z těchto kuliček se do upravených misek ve druhé řadě vejde celkem 5 . 10 = 50 

kuliček. 

52 - 50 = 2. Počítáme rozdíl, protože se nás ptají, kolik zbude. 

Druhé alternativní řešení začíná nalezením součtu 8 + 13 + 1 4 + 1 0 + 7 = 52, 

jako u prvního alternativního řešení. Pak ale se objeví dělení 52: 10 = 5 (zb. 2). Tedy, 

když seberu všechny kuličky z horní řady a rozdělím je po 10 do pěti nádob dolní řady, 

zbudou 2 kuličky. 

III. Didaktická analýza 

Textace úlohy není některým žákům jasná. První a druhá věta úlohy je 

informace, informuje řešitele, že jsou to misky a v nich jsou nějaké předměty a jejich 

počet je napsán pod miskou. Další je obrázek - vyjadřuje počet misek (5) a v každé je 

určitý počet kuliček. Čtvrtá věta je rozdělena na dvě části, první je situace, že se s těmi 

miskami něco stalo a druhá je informace o změně na jiný počet. Znova obrázek, který 

nám říká, že počet misek se nezměnil, ale počet kuliček uvnitř se změnil na 10. Pátá 

věta je otázka. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že úloha je zaměřena pouze na sčítání a 

výsledek, kolik je v miskách kuliček celkem. Otázka ale zní, jestli nějaké kuličky 

zbudou. 

Podívejme se dále na tři výše uvedené řešitelské procesy. 

Moje řešení. Důležitý moment je hned na začátku, když se 2 kuličky nedostávají. 

Co s tím. To může žáka splést. Musíme si uvědomit, že do první misky potřebujeme 

přidat, ale nic v ruce nemáme. V druhé fázi, kdy odebíráme z přeplněné misky, se naše 

situace vyjasní. Už máme 2 kuličky do první misky a dokonce nám 1 zůstane. Dále již 

přemisťujeme kuličky bez problémů. 

První alternativní řešení. Jestliže moje řešení vycházelo z individuálního vztahu 

dvojic misek nad sebou, má první alternativní řešení již charakter zobecnění. Řešitel se 
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podívá na všechny misky horní řady a to, co zde najde, dělí do misek dolní řady. U toho 

samozřejmě může dojít к přemístění mnoha kuliček z jedné misky do jiné, ale to 

z hlediska úlohy je nepodstatné. 

Druhé alternativní řešení je navíc obohaceno o krok distribuce sebraných 52 

kuliček. Zde řešitel neukládá po 10 do jednotlivých misek dolní řady, ale použije na 

nalezení výsledku dělení se zbytkem. 

Celkově lze tedy říct, že uvedené tři postupy gradují z hlediska abstraktnosti 

myšlení. 

IV. Implementace 

Do třídy přinesu misky s kuličkami. Rozdělíme se do skupin a budeme podle 

pokynů rozdělovat kuličky do misek. Každá skupina bude mít к dispozici 10 kuliček a 3 

misky. 

1) Rozdělte všech 10 kuliček, aby žádná nezůstala. 

2) Rozdělte tak, aby bylo všude stejně. Děti už budou samy křičet, že 1 zbude. 

3) Rozdělte kuličky tak, aby bylo na první pohled vidět, kde je nejméně a kde nejvíce. 

V této situaci by mohli žáci použít také číslo 0. Kdyby v jedné misce nebylo nic, to by 

bylo hned na první pohled vidět. 

Úlohu máme napsanou na tabuli. Společné přečtení a opět velká diferenciace 

mezi žáky. Pro dobré žáky úlohy na pracovním listě, (viz pracovní list 2) 

Tato úloha je velmi vhodná pro slabší žáky, můžeme jim velmi rychle pomoci, 

aby úlohu pochopili. Sami si vezmou misky a kuličky a budou ubírat a přidávat. 

Nejprve začneme s menším počtem kuliček a misek. 

Na závěr bych nechala všechny prezentovat a hodnotit svoji práci. Žáci, kteří 

pracovali na pracovním listě vysvětlí к jakému došli cíli. Žáci, kteří pracovali 

s miskami, popíší svůj postup, jak došli к výsledku. 

Prezentace a hodnocení práce je pro žáky velmi důležité. Učí se sebereflexy. 

Naslouchat druhým a naslouchat jinému názoru a respektovat ho nebo ho opravit a 

argumentovat. 
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PRACOVNÍ LIST 

Úloha 1 : : V miskách jsou kuličky. Jejich počet je pod nimi napsán. 

U U UUU 
8 13 14 10 7 

Mirek jejich počet upravil tak, že v každé misce bylo 10 kuliček. Zbyla mu nějaká? 

u u u u u 
10 10 10 10 10 

Řešení zbudou 2 kuličky 



PRACOVNÍ LIST 

Úloha 2: V miskách jsou kuličky 

UUUUUUÜU 
8 2 12 8 21 9 36 4 

Mirek jejich počet upravil tak, že v každé misce bylo 12 kuliček. 

u u u u u u u u 
12 12 12 12 12 12 12 12 

Řešení je první řada misek = 100, skrytá pomůcka pro jednodušší sčítání, když se sečtou 

dvě misky vedle sebe vyjde vždy celé číslo 

и u u u u u u u 
8 2 12 8 21 9 36 4 

10 20 30 40 

100 

12 .8 = 86, 100-86 = 4 Odpověď: Zbudou 4 kuličky. 

33 



6. Analýzy experimentů 

Experiment 1 - Martin 

Dne 15.2. 2008 pátou vyučovací hodinu. Ve třídě IV.B Základní školy ve 

Zbirohu. Na video záznamu je to doba od 3:32 - 10:52. Na DVD nahrála autorka 

experimentu. V zadu na koberci sedí dvě dívky, které nevstupují do Martinovy práce a 

ani ho nerozptylují. 

Charakteristika žáka. Martin pochází z úplné rodiny. Maminka pracuje v místě 

bydliště a tatínek v Praze, domu dojíždí pouze na víkendy. Martin má staršího bratra, 

který je jeho vzorem. Martin na sebe rád upozorňuje svým chováním, ale v oblasti 

komunikace má potíže s vrstevníky i s dospělými. Jinak je v kolektivu spolužáků velmi 

oblíbený, protože je kamarádský a má smysl pro humor. Děti ho vnímají jako baviče 

třídního kolektivu. Dospělí ho vnímají jako zlobivého, ale odpouštějí mu to, kvůli jeho 

milému zevnějšku. 

Cas Jazyk Obraz 

08:32 - začíná úlohu číst, pohybuje rty 

Analýza obrazu: 

Velmi dobré tiché čtení s porozuměním 

08:37 - dívá se na mě 

08:39 - dívá se do papíru 

Analýza obrazu: 

Sociální a kognitivní složku nemá propojenou. Na chvilku zvedá oči, aby udělal 

sociální průzkum. Pak zase oči klopí a vrací se к úloze. 

0 8 : 4 0 - 0 8 : 4 8 - vrtí se na židli, pero drží v obou 
rukou 

08:49 M.: „Mám napsat i, ehm zápis? 
08:51 - 0 8 : 5 4 - pauza, kdy Martin kouká do 

papíru 

Vnitřní řeč experimentátora: 

V pauze přemýšlím, co mu mám odpovědět. 

Analýza: 

Ještě než se zeptal, jestli má napsat zápis, byla mu úloha jasná. Ptá se proto, že 
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zkušenost ze školy je taková, že zápis se napsat musí. Ode mě tuto zkušenost nemá. Nenutím 

děti psát zápis, když to pro ně není nutné. Tato zkušenost přetrvává z předchozích let. 

08:55 E.: „Jak chceš, když ti to pomůže, 
tak můžeš." 
(neutrální intonace) 

- při mé odpovědi se na mě dívá 

Analýza: 

Dobrá věta. Pro něho zápis nemá žádný smysl. Úloha je mu jasná a nepotřebuje žádné 

vytažení základních informací, ke kterým zápis slouží. 

08 :58 -09 :12 dívá se do papíru, pohybuje rty 
Analýza: 

Podle pohybu rtů se dá usoudit, že Martin vede vnitřní monolog. Proces sčítání. 

0 9 : 1 3 - 0 9 : 1 5 - dívá se přímo před sebe 
09:16 - dívá se na mě a pak zvedá oči ke 

stropu 
Analýza: 

Zvláštní pohled. Jeho zkušenost je, že ne vždy mu jeho okolí rozumí. Martin má 

komunikační problémy. Tím, že jeho uvažování neprobíhá pomocí nástrojů 

standardizovaných v učebnici nebo ve třídě. 

Pokračuje v řešení úlohy v představě bez vnější evidence. 

0 9 : 1 8 - 0 9 : 2 3 dívá se do papíru 
09:24 

09:25 M.: „Já už to vím! 
(vítězný, šťastný tón v hlase) 

- ukazuje si perem na misky a 
počítá (asi korálky v miskách) 

dívá se přímo na mě 

Vnitřní řeč experimentátora: 

V tuto chvíli jsem si říkala, jak je to možné, že to ví, když ještě nic nenapsal. To bude 

dřina mu úlohu objasnit. 

Analýza: 

Tento pohled v obličeji má sociální podtext. Pohled je přející. Dítě má ke mně důvěru. 

Je vidět, kolik mentálních operací se odehrává v jeho hlavě. 1) Úroveň interpretační. 2) Volba 

řešitelské strategie. 3) Kalkulace - vlastní řešení. 4) Artikulace výsledku. 

Na úrovni informační (kognitivní) dochází к silnému nedorozumění. Já vůbec 

nechápu, jak Martin úlohu vyřešil. Z hlediska interakce žák a učitel vzniká zajímavá situace. 

Na úrovni sociální (emotivní) je zde silné porozumění. Jsem schopna citového souzvuku. 

Martin cítí, že jsem ráda, že úlohu vyřešil a jeho výsledek je správný. Tato skutečnost ho 
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povzbuzuje. Dokladuje to i situace na záznamu v čase 10:47. 

09:28 - otevírá pero 
09:30 - začíná psát 
09:42 - dopsal první větu. Odpověď na 

otázku úlohy. Zbyli mu dvě 
kuličky. 

10: 06 - dopsal sčítání všech čísel, napsal 
rovná se 52, znaménko děleno 

10 :07-10 :08 - pauza 
10:10 M.: „Počkej, to je blbost." - říká to velmi potichu 
10 :14-10 :20 - přemýšlí, nic neříká 
Analýza: 

Rychleji přemýšlel než psal. V tuto chvíli nejde o to, že by nevěděl, ale ztratil nit. 

10:21 - píše pět, rovná se 10 (Z 2) 

10:27 - má úlohu vyřešenou 

Analýza: 

Všechno napsal do jednoho řádku. Informace je nahuštěná. Je naprosto přesná. 

Po zhlednutí záznamu je jasná i mně. První informace se týká horní série čísel, která se rovná 

padesát dva. Pak by mělo být znova napsáno 52 : 5 - 10 (zb. 2), psát toto znova je pro 

Martina zbytečné. 

10:31 - čeká, co mu na to řeknu 
in -74 - in-ЧЛ Vnitřní řeč experimentátora: 

Údiv! Nečekala jsem, že úlohu vypočítá zpaměti. Byla jsem vnitřně zklamaná, že je 

experiment к ničemu. 

Přemýšlím, jestli má výsledek správně. Nepochopila jsem jeho postup, ale nic jsem 

neřekla. Výsledek byl, že mají zbýt dvě kuličky, ty mu zbyly, tak to má asi dobře. Jistotu jsem 

neměla. 

10:36 - zavírá pero, končí práci 

10:37 E.: „Dobře!" 
10:42 E.: „Byla těžká ta úloha?" 

M.: „Ne!" 
- dívá se na mě 

10:45 E: „Nezdála se ti těžká?" 
10:47 M.: „Stačilo se jen zamyslet." - hezky se usmívá a dívá se na mě 

10:49 E.: „Nad čím jsi přemýšlel?" 
10:51 M.: „Napadlo mě spočítat si ty 

v těch miskách, ty kuličky." 
- střídavě těká pohledem na mě a 
na papír s úlohou 
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Experiment 2 - Barbora M. 

Dne 15.2. 2008 pátou vyučovací hodinu. Ve třídě IV.B Základní školy ve 

Zbirohu. Na video záznamu je to doba od 00:01 - 08:26. Na DVD nahrála autorka 

experimentu. Ve třídě je přítomna jedna další dívka a jeden chlapec, do Barbořiny práce 

nezasahují a nerozptylují ji. 

Charakteristika žáka. Barbora je z úplné rodiny. Oba její rodiče mají 

vystudovanou vysokou školu. Když jsem se s nimi setkala poprvé, dělali na mě dojem 

velmi sebevědomých lidí. Bára je velmi komunikativní, nestydí se říci svůj názor 

nahlas. Je velmi úspěšná a sebevědomá. I když jí něco nejde, její sebevědomí jí pomůže 

к úspěchu. Např. v tělesné výchově není moc úspěšná, ale snaží se a když to nejde, tak 

udělá nějakou komickou figuru. Všechny kolem pobaví svým nadhledem a je zase 

úspěšná. 

Její rodiče chtějí, aby šla na gymnázium, ona ale nechce. V této třídě může 

vychutnávat úspěch plnými doušky, na gymnáziu by to šlo hůř. Byla by tam pro ni příliš 

velká konkurence. V kolektivu dětí je velmi oblíbená. Je to chytrá kamarádka, která 

neodmítne pomoct. I děti v ní vidí vzdělaného koordinátora třídy. Je si velmi dobře 

vědoma toho, že je vnímána jako premiantka třídy. Navzdory úspěchu není Bára pyšná 

a nikdy se nad nikoho nepovyšuje. 

Cas Jazyk Obraz 

00:01 
00:02 
00:03 - 00:04 - začíná číst úlohu a při 

tom si ukazuje perem nad 
papírem 

Analýza 

Porozumění úloze bylo bez problémů. Na konci záznamu mě informovala o 

tom, že úloze dobře neporozuměla. 

00 :05 -00 :11 - počítá, co je v horní řadě 

00:12 B: „No, jo a jo." - bedlivě sleduje papír 

00:16 B: „A když jich je tam třeba míň, 
tak mám udělat co? 
(vyzývavá, ostrá intonace) 

- bouchá rukou do papíru 

Analýza 
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Ujasňuje si zadání. Když je kuliček přes deset odeberu. Ale co mám udělat, 

když jich je méně než deset? Vyřeším úlohu? Co s miskami, kde jich je přes deset? 

Toto své rozhodnutí zapisuje slovem zbyly (00:29) 

00:20 В: „To tam nemám nic psát?" - bouchá rukou do papíru 
00:29 - začíná psát slovo „zbvli" 
0 0 : 3 7 - 0 0 : 4 6 - pod čísla na prvním řádku 

píše 0, 3, 4, 0, 0 
0 0 : 4 7 - 0 0 : 4 9 - pod druhý řádek píše 

samé nuly 
Analýza 

Když napsala 0, 3, 4, 0, 0. Tam, kde je číslo přes deset, odebírá. U ostatních 

čísel, která jsou pod deset, píše nulu. 

Když píše dolu samé nuly, rozšiřuje svou pozornost i na spodní řadu misek. 

00:52 B: „Ze on něco musíme ubrat a 
něco přidat." 

Analýza 

Bára nejdřív myslela na Mirka, proto začíná mluvit v mužském rodě, že on. 

V průběhu mluvení, ale začala myslet na nás (mě a ji). My řešíme úlohu, proto my 

budeme ubírat nebo přidávat. Uprostřed věty mění artikulaci, nejprve myslí na Mirka a 

pak na sebe a přizpůsobuje tomu i přímou řeč. 

Posunutí interpretace úlohy. Do misek, kde je méně než deset, musí něco přidat. 

A z misek, kde je více než deset, musí něco ubrat. 

00:58 E: „Ano, ano." 
00:59 B: „Dobře." 
01:02 - škrtá napsané slovo 

„zbyli" 
01:05 - na prvním řádku škrtá 

číslo nula pod osmičkou u 
první misky a píše +2 

01:11 - na prvním řádku píše 
-3 , -4 

01:21 - na prvním řádku u čtvrté 
misky nejprve -0, pak 
přepisuje na +0 

01:28 - na prvním řádku pod 
pátou miskou škrtá číslo 
nula a vedle píše +3 

Analýza 

Nová interpretace úlohy. Tato interpretace je téměř dobrá. Uvědomění si že 
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v miskách, kde je počet pod deset, se musí přidat. Úprava, kdy škrtá nulu a píše +2 a 

+3, symbolizuje přidání. 

01:34 - na druhém řádku u první 
misky píše nejprve -0, pak 
hned přepisuje na +0 

01:40 - na druhém řádku ke 
každé nule dopisuje 
znaménko + 

Analýza 

Plynule přechází na druhý řádek, kde pouze к číslům nula přidává znaménka. 

01:43 B: „No, mám to dobře?" 
Analýza 

Bára má pocit, že tímto úkonem má úlohu vyřešenou. 

Též zde dochází к jiné interpretaci úlohy z Bářiny strany, než je interpretace 

autora. Bára bere misky jako samostatný prvek. Vizuální části úlohy vytěsnily textovou 

část. 

01:47 E: „No nemáš! (ostřejší tón) 
„Zbylo mu něco, tomu Markovi, 

Mirkovi v ruce? Zbylo mu něco? 
Analýza 

Kantorský tón v hlase ji nedeprimuje. Její postoj se nemění. Ona si je vědoma 

toho, že je dobrá žačka, ví to a učitelské manýry jí nevyvádějí z míry. 

Po shlédnutí záznamu, jsem se zamýšlela nad tím, proč byla moje reakce tak 

ostrá. Bára zklamala mé očekávání výborné žačky. Zdá se mi, že došlo к souběhu 

několika okolností. 1) Bára jako matematicky velice dobrá žačka nenaplnila mé 

očekávání. 2) Nejenže úlohu nevyřešila, ale je přesvědčená o tom, že ji vyřešila 

správně. 3) Není to poprvé, co sebejistota dívky neodpovídá jejímu výkonu a je proto 

směrem к učiteli provokující. 

01:52 B: „Když to upravím na to, na 
tolik? 

- šermuje tužkou nad 
druhým psaným řádkem a 
podtrhává v textu číslo 
deset 

01:58 B: „Na tolik, když to upravím na.., 
io!" 

- ukazuje na druhý řádek 
misek 

02:01 В: „Tak tady mu nezbylo nic, 
tady.." 

- kouká na mě a ukazuje na 
druhý řádek misek 

02:05 B: „Tady mu taky nezbylo nic. . ." - ukazuje na předposlední 
misku na prvním řádku 
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02:06 B: „Tady mu zbyly, tady to mu 
zhvlo. . ." 

- ukazuje na třetí misku 
v prvním řádku 

02:10 B: „Tady to mu zbylo." - ukazuje na druhou misku 
v prvním řádku 

02:15 B: „Vetší. . ." 
02:17 B: „Těžko.. ." 
Analýza 

Tady stále přetrvává neporozumění, kdy Bára bere všechny misky jako 

samostatné části. Počítá, co zbylo v každé misce zvlášť. 

0 2 : 1 8 - 0 2 : 2 7 - upřeně kouká před sebe 
na papír (přemýšlí) 

02:29 B: „Tady dvě přičet, to je deset." - píše pod první misku 
deset 

02:30 B: „Není tadv nikdo? Ne." - velký hluk z chodby 

02:33 B: „No a tady ubral tři." - ukazuje na druhou misku 
v prvním řádku 

02:38 B: „Tady mu taky zbyly tři." - ťuká perem na číslo tři 
pod druhou miskou 

02:42 B: „Tak mu v ruce zbyla jedna, jo." krouží perem nad 
papírem 

02:44 В: „Tak to je deset taky." - vrací se к první misce na 
prvním řádku a píše rovná 
se deset 

02:51 B: „ J o a . . ." 
02:53 B: „Tady mu zbylo to, no " - krouží perem pod třetí 

miskou, nic nepíše 

Analýza 

Dochází к nové interpretaci. Začíná si všímat 

к miskám a řeší úlohu správně. 

textu. Vrací se od začátku 

03:00 B: „Takhle mu, takhle mu to 
zbylo? 

- krouží perem pod třetí 
miskou 

03-02 B: „No!" 

03:03 B: „A ještě k tomu musím přičíst tu 
jednu. Jo, tak?" 

klepe perem pod 
druhou misku na prvním 
řádku 

03-08 B- ..Jo, takže vlastně... 

03:14 
- oběma rukama si zakrývá 
text 

03:21 В: „To nevím, jestli to počítám 
Hobře." 

03:23 В: „To by mu mělo zbýt tohle to." 
(vítězný tón, intonace jde nahoru) 

03:27 F,- .Dobře! Ale jsi teprve u téhle - ukazuji na třetí misku 

40 



misky." 
(dikce v hlase) 

Analýza 

Dikce v hlase značí, že mám radost. Jde to. Ale naopak zase smutek, že 

nepochopila úlohu jako celek. Vypočítala správně misky v prvním řádku ke třetí misce 

a zbytek vypustila. Tady měla částečný výsledek, a pak úlohu dopočítala bez problémů. 

03:29 E: „A co tady ty?" 
03:30 B: „Jo!" 
03:35 - podtrhává text, který 

napsala 
03:38 B: „U třetí misky, že jo." 
03:44 - dopisuje závorku 
03:51 B: „No, no, no.. . 
03:58 B: „A, takže teď zase musím tady." - krouží perem kolem čísla 

deset pod čtvrtou miskou 
na první řádku 

04:02 B: „Tady nic nepřičítám, ani 
neodečítám." 

04:05 B: „Takže mu nezbylo nic." 
04:08 B: „A tady přičítal tři." 
04:09 B: „No.. . - poťukává perem pod 

pátou miskou 

Analýza 

Přišly na Báru pochybnosti, zda postupuje správně. 

04:11 E: „A zbylo mu něco?" 
04:15 B: „Dvě." 

(intonace jde nahoru, radostný tón) 
- přitom se na mě dívá 

04:18 B: „Aha." 
Analýza 

Bára je sama překvapená, že to vypočítala správně. Proto ten údiv. 

04:23 B:„Jo?" - pise 

04:25 B: „U, u, u . . . " 
04:28 B: „U páté misky - poklepává tužkou 

04:41 B: „Jo." - píše 

04:42 B: „Tolik mu zbylo!" 
04:46 B: „Tady nepřičítal, ani neodečítal 

nic." 
Analýza 

Od 04:19 do 04:46 Bára si znovu v hlavě prochází úlohu a kontroluje sama 

sebe, jestli má výsledek správně. Přitom píše záznam a výsledek. 
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Mimo záznam se jí ptám, jestli to jde vypočítat i jinak. Мое se jí do toho nechce. Aby 

se neshodila, pouští se do toho. 

04:50 B: „No." 
04:53 В: „To bych musela sečíst." - pero má v puse a dívá se 

do listu 
04:55 B: „No, já nevím?" 
04:56 E: „Myslíš, že se to nedá počítat 

j inak?" 
Analýza 

Tady už si úlohu přečetla v duchu a začíná mít zájem. Když na ni mluvím, 

nedívá se na mě. Věnuje pozornost pouze úloze, t a j e teď důležitější. 

04:58 B: „No, určitě se to dá počítat nějak 
jinak. 
(jistá intonace) 

Analýza 

Bára nelpí na jednom řešení. Dobře ví, že úlohy se dají počítat několika 

způsoby. Je zvyklá, že učitel ji nechává hledat i jiná řešení. V tuto chvíli nevyhledává 

oční kontakt, učitel není důležitý. 

05:00 B: „Ale nevím jak. 
(méně jistá intonace) 

Analýza 

Není pravda, že neví. Zrovna teď jí nic nenapadá, ale zkusí to. 

05:02 - 05:15 Upřeně se dívá do papíru. Bára má velmi soustředěný pohled. Hledá 

jiné strategie. 

05:16 В: „To bych tohle musela sečíst." 
05:20 B: „A potom bych to zase 

odečetla." 
05:23 E: „Tak to zkus." 
05:25 B: „Můžu si to napsat na druhou 

stranu?" 
- otáčí papír 

Analýza 

05:27 Tím, že si to chtěla otočit na druhou stranu, chtěla oddělit původní řešení 

od toho nového. Chtěla eliminovat všechno původní. Zapomenout na to, jak to řešila 

původně. Možná chtěla oddělit to předchozí nedokonalé pochopení úlohy. 

05:33 Otáčí zpět. Zjistila, že na druhé straně není žádná informace a zase otáčí 

zpět. 

05:29 B: „Dobře. . ." - otáčí papír zpět a začíná 
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psát 
05:30 - vypadává jí pero z ruky 
05:41 B: „Takže." 
05:43 B: „Dvacet, dvacet sedm." 
0 5 : 4 7 - 0 5 : 5 4 B: „Osm, dvacet jedna, třicet pět, 

čtyřicet pět, padesát dva." 
05:55 B: „Dva, t ř i . . . " 
05:56 B: „Mínus." 
05:58 - píše znaménko mínus 
05:59 B: „Děleno." - škrtá mínus a píše děleno 
06:01 - 0 6 : 0 3 B: „Ne, ne." - škrtá děleno a píše opět 

mínus a k tomu přidává 
číslo deset 

06:09 B: „Jak to mám napsat, abych 
nemusela tady napsat tolik 
desítek?" 

06:15 В: „To bych to musela vydělit." 
06:18 B: „Já to udělám takhle." - p í š e - 1 0 , - 1 0 , - 1 0 , - 1 0 
Analýza 

Vůbec nečeká na mou odpověď. Po pár vteřinách ji už nepotřebuje. Poradí si 

sama. V tuto chvíli ví jak. 

06:27 - pro kontrolu desítky 
počítá 

06:29 B: „No, no a teď." 
06:30- 06:32 - pro kontrolu počítá 

misky ve druhé řadě 
- píše rovná se 

06:33 - šeptá si, počítá 52 - 10 = 
42 - 10 = 32 - 10 = 22, při 
tom si ukazuje na misky 

06:40 - vrací se zpět od začátku 
52 - 10 = 42 - 10 = 32 -
10 = 2 2 - 1 0 = 1 2 - 1 0 = 2 

06:47 B: „No takhle." 
(výtěžný tón v hlase) 

06:51 B: „No, tak." 
Analýza 

Na záznamu to není vidět, ale Bára druhý výsledek podtrhla, aby ho oddělila. 

Tím poznamenáním v 06:51 sama sebe pochválila za velmi dobrý výkon. 

06:54 B: „No a ještě jinak se to dá 
počítat?" 

06:55 E: „To já nevím." 
06:57 В: „Tak já to ještě zkusím." 
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Analýza 

Vůbec se na mě nedívá. Kouká pořád do papíru. Teď už má naprostou jistotu, 

že úlohu dobře chápe a nemá žádné obavy. Úlohu dvakrát dobře vyřešila, je na sebe 

pyšná. Teď už jen hledá jiná řešení. Paní učitelka se tváří spokojeně, tak i ona je 

spokojená. 

0 6 : 5 8 - 7 : 1 0 - přemýšlí 
07:11 B: „Já si to zkusím vynásobit." 
07:19 В: „Tak to už je moc." 
07:20 В: „To je moc už." 
07:21 - škrtá napsaná čísla a 

násobení 
0 7 : 2 5 - 0 7 : 3 5 - přemýšlí 
07:36 B: „Možná, že by to šlo ještě 

opačně." 
- ukazuje perem na první 
řádek misek 

07:41 В: „To bych sem musela napsat 
tyhle ty věci a potom vydělit 
tyhle." 

0 7 : 4 6 - 0 7 : 5 2 - píše pod čáru 
07:55 - 0 8 : 1 0 - přemýšlí 
08:11 В: „To už nejde." 
08:12 - rychle škrtá to, co napsala 
08:13 В: „To je moc málo." 
08:17 B: „Už nevím jinak." 

(tázavý tón v hlase) 
08 :18 -08 :25 - ješ tě přemýšlí 

08:26 B: „No, jinak už opravdu nevím." 
Mimo záznam mi В 

ptají. Byla by ráda, к 

ára řekla, že podle zadání dobře nepochopila, na co se jí v úloze 

,dyby byla úloha lépe popsána. 

Analýza 

1) Žák přiznává svoji omylnost a nejasnosti, které se dostavili v průběhu čtení 

úlohy. Bára nemá strach, je to výzva směrem к učiteli, aby úlohu lépe vyložil. 

2) Ona sama úlohu vyřešila a viděla, že já jsem to odsouhlasila. Byla 

nespokojená sama se sebou, je kognitivního charakteru. Učitel je spokojený, tak je to 

v pořádku. Ona sama ale spokojena není. Chtěla by do problému vidět hlouběji. 

3) Kladu si otázku, jak Bára úlohu vnímala. Kdy nastaly vnitřní pochybnosti? 

Jak se s nimi vnitřně vyrovnala? 
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V hodnotovém systému u těchto analýz mi vytanulo na mysli. Je to její 

sebevědomí je do dnešního světa pro ni klad? Potom by se měl v ní pěstovat a 

podporovat. Jestli je to zápor, měl by se potlačit. 

Podle mého názoru zdravé sebevědomí není na škodu. Nebude se bát vyjádřit a 

prosadit. Pokud se ale setká s lidmi, které to bude provokovat, tak to pro ni bude 

znamenat spíše negativní zkušenosti. 

Experiment 3 - Kristýna 

Dne 15.2. 2008 pátou vyučovací hodinu. Ve třídě IV.B Základní školy ve 

Zbirohu. Na video záznamu je to doba od 10:59 - 29:08. Na DVD nahrála autorka 

experimentu. Ve třídě je asi 10 minut přítomna jedna dívka a jeden chlapec, do 

Kristýniny práce nezasahují. Ve 13:59 práci přerušuje zvonek. 

Charakteristika žáka. Kristýna je ze tří sourozenců, má staršího bratra a sestru 

dvojče. Kristýna je z neúplné rodiny. Žije pouze s matkou. Matce s výchovou pomáhá 

babička. Děti u ní tráví většinu svého volného času. Babička jim pomáhá s přípravou do 

školy. Kristýna o ni velmi často mluví jako o ochránkyni a životní učitelce. 

Její sestra je premiantka třídy. Kristýna je méně úspěšná a velmi špatně to nese. 

Obě sestry měly odklad školní docházky kvůli Kristýnině nezralosti. 

Kristýna má problémy i v jiných předmětech, nejen v matematice. Snažím se jí 

podporovat neustálou chválou a snažím se jí dávat přiměřeně náročné úkoly. Za jejich 

vypracování ji hodnotím. Dávám jí najevo, že ji mám opravdu moc ráda. Ona mi to 

oplácí velkou snahou a opětovnou náklonností. Troufám si říci, že je v mé třídě 

spokojená. 

Cas Jazyk Obraz 

10:59 - počítá kuličky v první 
misce 

11:03 - dívá se do papíru 

11:05 - dívá se na papír 

Analýza 

Velmi ledabyle spočítala kuličky v první misce. Podívala se na papír, pohled 

trval dvě vteřiny. Hned se zase vrací ke korálkům na misce. 
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11:18 - počítá kuličky v poslední 
misce 

11:23 - dívá se do listu 
Analýzy 

Vztah ruky a mozku. Někdy mozek řídí ruce nebo ruka mozek. My jsme zvyklí, 

že mozek řídí ruce. 

Zdánlivá bezcílná práce pro nás může být pro Kristýnu východiskem pro 

porozumění úloze. S tím, co se teď děje v její hlavě máme vysvětlení. Když např. 

chceme někomu popsat cestu, nejprve si uděláme náčrt, ten pak znovu upravujeme. 

Ruka kreslí a informace je zpětně mozkem evidována a korigována. Nejenom mozek 

řídí ruku, ale ruka pomáhá mozku pochopit danou situaci. 

Kristýna si úlohu na listu ani celou nepřečetla. Je vidět, že u misek s korálky se 

cítí lépe, než u papíru se slovní úlohou. Text ji deprimuje. 

11:24 - poťukává tužkou do 
poslední misky 

11:26 -gesto naznačuje 
bezradnost 

11:27 - dívá se do listu 
Analýza 

Druhý pokus na propojení misek s korálky a slovní úlohou na papíru. 

11:32 - vyrušuje ji rána padající 
židle 

Analýza 

Dochází к pochopení, že pouze pomocí manipulace s miskami a počítáním 

korálků úloze neporozumí. 

11:34 - otáčí se za ránou 
11:35 - smích, rána ji pobavila 
11:37 - vrací se ke čtení 
Analýza 

Nezneužívá situace k tomu, aby odlákala experimentátora, vrací se zpět к úloze. 

Dalo by se říci, že něco na té úloze ji zaujalo. Má naději, že tomu porozumí. 

11:38 - dívá se do listu, přitom 
lehce pohybuje rty 

Analýza 

Poprvé se u úlohy na papíře zdržela déle a pohyb rtů naznačuje, že úlohu čte. 

К ničemu, ale nedochází. 
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11:50 - pohled se vrací к miskám 
11:51 - dívá se do listu 
11:52 - dívá se na misky 
Analýza 

Zvyšuje se naděje, že se j í podaří propojit manipulační část s úlohou na papíře. 

11:54 počítá kuličky 
v předposlední misce 
(při počítání pohybuje rtv) 

Analýza 

Počítá kuličky v misce, kterou ještě nepočítala. 

12:00 - dívá se do listu 
Analýza 

Poprvé se stalo, že dopočítala kuličky a spočinula pohledem déle na textu, jako 

by hledal souvislosti mezi korálky a textem. 

12:04 - vrací se к první misce, tu 
už jednou počítala v 10:59 

12:09 - kouká do listu 
12:11 - počítá druhou misku, tu 

už také počítala v 11:05 
Analýza 

Dělá tutéž práci jako před tím. Nevíme však, jestli na něco přišla. U první 

misky je v pohybu ruky vidět její víra v to, že úlohu pochopí. U druhé misky víra 

ochabuje. 

12:18 - kouká do listu, pohybuje 
rty 

12:33 tužkou ukazuje a 
poťukává na první řádek 

12:37 - dívá se do listu 
12:56 - pohledem se vrací к 

miskám 
13:01 - chystá se znovu korálky 

v miskách počítat 
Vnitřní řeč experimentátora 

děla jsem, že Týna neví, co 

mě nic nenapadlo. Tak jsem 

Tady už jsem si říkala, že musím něco udělat. Vě 

s tím má dělat. Chtěla jsem ji nějak pomoci, ale v tu chvíli 

ji alespoň přerušila. 

děla jsem, že Týna neví, co 

mě nic nenapadlo. Tak jsem 

Analýza 

Dvacet vteřin kouká. Těžko odhadnout její myšlenkové pochody a psychický 
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stav. 

13:02 E: „Můžeš si s těmi korálky hrát 
Týno." 

Analýza 

Teď už je práce bezcílná. Cítím, že Kristýna je zahnána do úzkých. Měla jsem 

potřebu do toho vstoupit, abych oslabila tlak bezvýchodné situace. 

13:04 K: „Paní učitelko, co tam mám dát? 
(smích) 

Analýza 

Okamžitě na můj hlas reaguje. Svědčí to dobré vzájemné afinitě. Její úsměv 

značí radost, že jsem jí přišla na pomoc. 

V kognitivní oblasti jsme si s Kristýnou podobné, v matetice se jí budu muset 

přizpůsobit. Tam ona potřebuje více pozornosti a netlačit ji někam, kam nechce. 

13:08 K: „Tomu nerozumím!" 
13:09 E: „Vůbec nerozumíš 

zadání?" 
tomu 

13:11 K: „Ne, to je těžký." 
13:13 E: „Není to těžký. Tak hele 

Týno." 
Analýza 

Špatný kantorský vstup. Pro ni to samozřejmě je úloha těžká, když neví, co 

s tím. Správná reakce by byla zeptat se, co je těžké? Možná by odpověděla, že nevidí 

souvislost mezi miskami a textem. Měla jsem sama spojit text s miskami tím, že by si 

každou misku s počtem kuliček dala ke správné misce na papíru. 

Jenomže Kristýna mi tohle říká pořád. Když máme slovní úlohu, ona si ji ani 

pořádně nepřečte a rovnou řekne, že je to těžké. Vyžaduje, aby jí byl problém 

vysvětlen. Možná také proto jsem reagovala tímto způsobem. 

Kristýna má problémy s krátkodobou pamětí. Něco si přečte a za chvilku neví, 

o čem četla. Je třeba s ní probrat text kousek po kousku. Nechat ji si ukazovat, a pak 

zpětně přeformulovat text. Vlastními slovy ji nechat říct, o čem četla a co je v textu 

důležité. 

13:14 

13:16 

K: „Tady je 8, 13, 14, 1 0 , 7 . " 

E: „No, to je tolik korálků, kolik 
tam " 

- pohazuje rukou, ve které 
drží tužku a klepe do 
papíru. 
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Analýza 

Ani mě nenechala domluvit. Neměla jsem možnost jí cokoliv vyložit. 

13:20 

13:24 

К: „To mám spočítat?" - úsměv, při rozhovoru se 
dívá na mě 
- dívá se do listu 

Analýza 

Dívá se do listu s ptá se, jakou činnost má udělat, aby to paní učitelku (mě) 

uspokojilo. 

13:30 

13:37 

E: „To je tolik korálků, kolik jich 
tam bylo původně v těch miskách. 
To j e . . . " 
K: „Takže plus?" 

- při tom ukazuji na první 
řádek v textu 

- usmev 

Vnitřní řeč experimentátora 

NevíjTco jí na to mám říct. Nechci jí poradit, chtěla jsem, aby na to pomocí 

misek s korálky přišla sama. 

Analýza 

Tady jsem ji měla ujistit, že má pravdu. Nedostala však žádnou odpověď. To ji 

odradilo a nechtěla už dál pracovat. 

Nedala jsem jí šanci uspět. Hnala jsem ji tam, kam jsem chtěla já. Chtěla jsem, 

aby pochopila, že ty korálky v miskách jsou stejné jako na papíře, aby pochopila 

souvislost. 
Byla to chyba, kterou jsem si uvědomila až po zhlédnutí záznamu. 

Analýza 

Nedokázala jsem se na Kristýnu dostatečně soustředit, ale šlo mi o 

celkový dojem. Chtěla jsem ji přes pětici misek dostat ke správnému výsledku. Myslela 

jsem si, že j í to pomůže lépe úlohu pochopit, když k tomu bude mít praktický model. 

Opak se však stal pravdou. Kristýně jsem tak zamotala hlavu, že jsem potom sama 

nevěděla, jak z toho ven. Nejdřív se musí vyřešit jedna činnost, a pak k tomu přidat 

úlohu. 

Nemám ještě dostatek zkušeností na to, abych dokázala hned reagovat a správně 

vystihnou, jak by to mělo být. Alespoň teď vím, že ne každému vyhovuje praktický 

model. Není chyba dítě ujistit, že jde správným směrem. 
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13:43 - kouká do listu 
13:44 - někdo klepe a já vypínám 

kameru 
13:47 - kamera běží a Kristýna 

počítá kuličky v první 
misce. Dvě jiné misky má 
vyndané z podnosu 

13:54 - kouká do listu 
13:59 - zvoní, Kristýna se směje 

a kouká mimo 
Analýza 

Zvonící zvonek je vidina brzkého konce. Kristýna uklízí misky a doufá, že už 

po ní nikdo nic chtít nebude. 

14:04 - vrací se к listu 
14:11 K: „Aha, tady je jich taky padesát." 

14:14 E: „Hm!" - souhlasně kývu hlavou 

K: „No a co s tím mám dělat? - tužkou udeří o papír a 
přitom se dívá na mě 

Analýza 

Zjistila, že dole je padesát kuliček. Za to byla pochválená. Vzápětí ale neví, co 

dál. 

14:19 E: „Na co se tě tam ptají? 
14:21 K: „Mirek jejich počet upravil tak, 

že v každé misce bylo 10 kuliček. 
Zbyla mu nějaká?" 

- čte druhý řádek textu v 
úloze 

14:29 K: „Ne." - okamžitě odpovídá 

14:31 E: „Myslíš, že ne?" 
Vnitřní řeč experimentátora 

Její reakce mě překvapila. Myslela jsem si, že úlohu pochopila. Chtěla jsem se 

jí zeptat, jak na to přišla. Ale ona hned odpověděla, že ano, zbylo něco. Takže si 

myslím, že hádala a doufala, že se strefí. 

14:32 K: „Jo, zbyla." 
14:33 E: „Tak jo nebo ne." 
14:34 K: „Jo." 
14:35 E: „A kolik" 
14:47 K: „Padesát." - smeje se 

14:41 K: „Deset, dvacet, třicet, čtyřicet, 
padesát." 

- počítá ten druhý řádek 
misek v pracovním listu 

14:44 E: „No, padesát jich bylo dole." 
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14:46 - přemýšlí a kouká do listu 
14:50 K: „Tři." 
14:52 E: „Proč?" 
14:53 K: „Já nevím." - směje se 
14:56 - kouká do listu, pohazuje 

tužkou 
Vnitřní řeč experimentátora 

Pauza z mé strany. Jsem v koncích. Ona řekla téměř správný výsledek, spletla 

se jen o jednu kuličku, a pak mi řekne, že neví. 

15:05 E: „Proč si počítala ty misky? Na 
co jsi přišla?" 

15:08 K: „No, že se to tady je stejnej 
počet." 
(Huhlá) 

- přejíždí tužkou po papíře 
zleva doprava a přitom se 
na mě dívá 

15:13 E: „Ty korálky, proč si počítala 
v těch mističkách?" 

15:16 - kouká na tác s miskami 
15:17 E: „Počítala š i j e dohromady?" 
15:19 K: „Jo." 
15:21 E: „A proč?" 
15:21-15:23 - kouká do listu 
15:24 K: „Jestli mi tohleto vyjde." - ukazuje tužkou na spodní 

řádek 

15:26 E: „Jestli ti vyjde to dole?" 
15:28 K: „Jo." 
15:29 E: „A kolik jich je teda nahoře?" 
15:31-15:49 - počítá a pohybuje rty, 

předpokládám, že čísla 
počítá dohromady 

15:50 K: „Čtyřicet sedm." 
15:53 E: „Dole?" 
15:56 K: „Padesát." - přitom rychle projela 

tužkou kolem misek, jako 
by je počítala 

15:57 E: „Zbyla mu nějaká?" 
16: 01 K: „Ne." 
Analýza 

Myslím si, že pronikla do zadání úlohy. V tuto chvíli odpovídá správně. Pokud 

by nahoře bylo 47 a dole 50 kuliček, tak by žádná nezbyla. Jenže kámen úrazu je 

v tom, že už se dostala ke správné strategii, ale numerické chyby jí to ztěžují. Tím, že 

dělá početní chyby, má špatný výsledek a já jsem ji na chybu neupozornila. 
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Vnitřní řeč experimentátora (až po záznamu) 

Měla jsem ji pochválit za správně vypočítanou úlohu a upozornit ji, že udělala 

numerickou chybu a pomoci jí to správně vypočítat. Místo toho ji nutím hledat novou 

strategii a ženu ji zpět к miskám na tácu. Chci jí řešení ulehčit a přitom jí práci ztěžuji. 

Nevím, co mě to napadlo. 

16:07 E: „Zkus to nějak jinak vypočítat!" 
16:08-16:10 - pokládá si ruku na hlavu 

a znovu si prohlíží papír 
s úlohu 
(propadá zoufalství) 

16:12-16:42 - přemýšlí, pohybuje rty 
(předpokládám, že počítá) 

16:42-16:52 - ukazuje si tužkou na 
misky 

16:59 K: „Čtyřicet sedm." 
17:01 E: „Furt je jich nahoře čtyřicet 

sedm." 
17:02 K: „Jo." 
Vnitřní řeč experimentátora 

Přemýšlím. Nevím, jak jí dát najevo, že strategii má dobrou, ale numericky 

počítá špatně. Nechtěla jsem jí hned říct, že to počítá špatně. Chtěla jsem, aby na to 

přišla sama. 

Všimlajsem si, j a k j e otrávená, ale nechtěla jsem ji pustit. 

17:07 E: „Baví tě to?" 
K: „ Ne." 

- dívá se na mě 

117:10 E:„Vůbec?" 
K: „Ne." 

- dívá se na mě 

17:11 E: „Nejde ti to?" 
K: „Ne." 

- dívá se na mě 

17:12 E: „Vůbec nevíš, co s tím? 
17:14 K: „Ne." - dívá mimo 
17:16 E: „A chceš ještě počítat? 

K: „Ne." 
- podívala se na mě 

17:17 E: „Nechceš vůbec?" 
17:19 K: „Ne" 
Vnitřní řeč experimentátora 

i, co dál. Chci, aby si trochu 

vrátit se к těm miskám, aby 

V té pauze, kdy si s Kristýnou povídám, přemýšlím 

odpočinula a já taky. Napadlo mě, že by mohlo být dobré 

si sama zkusila to odebírání a přidávání. 

i, co dál. Chci, aby si trochu 

vrátit se к těm miskám, aby 
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Za klíčovou považuji první etapu videozáznamu v experimentu Kristýna. 

Porozumění úloze a souvislost mezi pěticí misek a textem (obrázkem na papíře). 

V tomto místě končí podrobná analýzy činnosti jednotlivých dětí. Pro moji 

diplomovou práci byla stěžejní. Cítím nutnost práci dokončit, a proto analyzuji a 

protokoluji i zbytek videozáznamu, i když v méně podrobné formě. 

19:21 E: „A co kdybych ti odebrala tady 
ty dvě mističky nebo tři a nechám ti 
tam dvě." 

19:32 - tužkou se hrne do misek a 
korálky počítá 

17:37 E: „Už bys věděla?" 
17:38 K: „Ne." 
17:41 K: „Sedmnáct jich je tam." 
17:42 E: „V jedné mističce je jich kolik?" 
17:43 E: „V té první?" 
17:47 K: „Sedm." 

E: „V té druhé?" 
17:53 K: „Deset." 

E: „Deset?" 
- počítám si to, protože si 
myslím, že jich je tam víc 

17:58 E: „Deset, tak." 
18:11 E: „Jde to upravit tak, že v obou 

miskách bude deset?" 
18:14 K: „Ne." 
18:16 E: „Nejde, proč?" 
18:21 E: „Sem nekoukej, tam!" direktivně jsem jí 

přikázala, že má koukat na 
misky s korálky 

18:23 E: „Když v jedné máme sedm a 
druhé deset, tak v obou být 
deset " 

18:29 K: „Mohli." 
18:30 E: „Může? Když máme deset a 

sedm." 
18:35 K: „Jo." 
18:37 E: „Jak?" 
Vnitřní řeč experimentátora 

Jsem zoufalá nad tím, jak Kristýna vůbec nepřemýšlí. 

18:38 K: Ne, nejde." - smích 

18:42 E: „Nejde to." 
18:43 E: „Kolik bychom museli do té 
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první misky přidat, aby to šlo?" 
18:46 K: „Tři" 
18:49 E: „Když jich je tam sedm, tak tři. 

Dobře." 
Vnitřní řeč experimentátora 

Musela jsem si to znovu přepočítat, protože jsem už přemýšlela, co budu dělat 

dál. 

18:51 E: „A když bychom tam přidali 
ještě tuhletu. Kolik jich tam bude?" 

19:01 - zvoní 
Analýza 

Tentokrát zvonek Kristýnu nerozptyluje. Kuličky počítá dál 

19:07 K: „Třicet." - při počítání si na korálky 
ukazuje 

19:08-19:13 Vnitřní řeč experimentátora 
Přemýšlím, kde to číslo zase sebrala. 

19:13 E: „Třináct a deset je dvacet tři a 
sedm je třicet. Hm." 

- počítám si to nahlas 

19:21 E: „A jde to teď upravit, aby ve 
všech bylo deset?" 

19:23-19:24 - kouká na misky 
19:25-19:27 - kouká na mě 

19:28 K: „Jo." 
19:30 E: „Jak bys to udělala?" 

K: „Deset." 
- ukazuje na poslední 
misku 

19:33 E: „Tam deset, všude deset, aby 
bylo." 

19:38 K: „Nejde to." 
Vnitřní řeč experimentátora 

Opět mě přepadlo zoufalství a vztek. Nepřemýšlí. Raději plácne nějakou 

hloupost, jen aby něco řekla a doufá, že se strefí." 

19:39 E: „Proč ne." 
19:40 E: „V té prostřední už těch 

deset. . ." 
19:42 K: „Je." 

E: „Máme." 
- zavírá oči a mne si je 
rukama 

Analýza 

Cítím, že už je Kristýna unavená. Chci, ale práci dokončit. 

19:43 E: „V té první?" - dívá se na mě 

19:46 K: „Nemáme." 

19:48 E: „Nemáme, kolik jich tam 
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máme?" 
19:49 K: „Sedm." 
19:50 E: „V té poslední máme?" 
19:54 K: „Taky deset." 
19:57-20:00 - počítá kuličky, protože 

ode mě nedostala 
souhlasnou odpověď 

Vnitřní řeč experimentátora 

Taky jsem si kuličky musela spočítat, protože jsem si to nepamatovala. 

20:01 K: „Třináct." 
E: „Třináct." 

potvrzuji správnou 
odpověď 

20:03 E: „Co musíš udělat s tou miskou, 
aby jich tam bylo deset?" 

20:04 K: „Jo." 
(vítězný tón) 

- dívá se na misky 

20:07 K: „Tři tam kuličky dát." - bere kuličky do ruky 
- dívá se na mě, nevidí, že 
jí jedna kulička vypadla 
z misky a zakutálela se do 
rohu podnosu 

20:10 E: „Tři." 

20:12 K: „Tři." - vrací kuličky zpět do 
misky, dívá se na mě 

20:14 K: „Plus." - dívá se na mě 
20:15-20:21 - dívá se na misky 

(zoufalý pohled) 
20:22 K: „Tři plus deset " 
20:29 K: „Plus deset. . ." - rozhazuje rukama 
20:31 E: „A co tím získáš?" 
20:33 K: „Výsledek." - dívá se na mě a tluče 

tužkou do papíru 

Vnitřní hlas experimentátora 

Propadám zoufalství a nejraději bych utekla. 

Nevím co se stalo. Když jí to tak pěkně šlo, začala házet od boku nesmyslné 

výpočty. Proto zřejmě reaguji tak, že se ji snažím dikčním přístupem navést na 

správnou cestu. 

20:36 E: „Týno, já se tě ptám, jestli jde 
v těch třech miskách, teď upravit 
ten počet tak, aby bylo všude deset. 
Jde to?" 
(dominantní, ostřejší tón) 

20:45 K: „Jo." 
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20:46 E: „Tak to udělej." 
20:48-20:51 - přendala kuličky do první 

misky a počítá je. 
21:01 - počítá druhou misku 
21:06 - počítá třetí misku 
21:10 - počítá znovu, zjistila, že 

počet neodpovídá 
21:14 K: „Tady jich je osm." 
21:17 E: „Osm je jich tam? Jak to?" 
Analýza 

V mističce jich bylo devět. Kristýna řekla osm, protože skončila u osmičky a 

pohledem zjistila, že je jich tam devět a jedna chybí. Proto řekla osm. 

Vnitřní řeč experimentátora 

To už jsem se musela vnitřně smát. Přešel mě vztek a nahradil ho zoufalý 

humor. 

21:19 K: „Aha." - Kristýna se chystá znovu 
kuličky počítat. Všimne si, 
že jí jedna kulička vypadla, 
Kristýna se tomu zjištění 
zasměje. 

21:22 E: „Tak máme všude deset?" 
21:26 K: „Jo." 
21:27 E: „Takže to jde, viď. Tak." 
21:32 E: „A když by si se podívala zpět 

na tu úlohu. Tak původně jsme 
měli v té první misce osm, je to 
tak?" 

21:38 - dívá se na misky s 
korálky 

21:39 E: „Na tu slovní úlohu " 
21:40 E: „A dole? Mirek to upravil tak, že 

v té misce bylo deset, co s tím 
udělal?" 

21:49 K: „Plus." ukazuje rukama 
dohromady 

21:51 E: „Plus co?" 
21 :52 -21 :55 - přemýšlí, kouká do papíru 

21:55 K: „Osm.. . ." 
2 1 : 5 6 - 2 2 : 0 5 - přemýšlí 
22:06 E: „Když jich tam bylo osm a 

Mirek jich tam najednou měl deset. 
Co s tou miskou udělal?" 

22:15 K: „Tady paní učitelko bylo sedm - ukazuje na první misku 
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kuliček." na tácu 

22:17 E: „To je jedno teďko. Tak kdyby 
jich tam bylo osm a tys je upravila 
na deset. Kolik by si tam přidala?" 

22:25 K: „Dvě." 
22:26 E: „Dvě." - spokojený souhlas 
22:27 K: „Takže dvě plus deset." 
22:32 přemýšlí, je zase 

v koncích 
Analýza 

Až po zhlédnutí si uvědomuji, že ona bere oba řádky současně. Neuvědomuje 

si, že první a druhý řádek misek je totožný. Jen jedna před úpravou a druhá po. 

22:38 E: „Zkusíme to jinak." 
22:39 E: „V té druhé misce je jich třináct 

a najednou je jich tam deset. Co 
s nimi Mirek udělal?" 

2 2 : 4 6 - 2 2 : 4 9 - kouká na tác s miskami 
22:50 K: „Mínus." 
22:52 E: „Mínus co?" 
22:55 K: „Dva." - ukazuje do prázdného 

místa na papíře 

22:58 E: „Kdyby udělal mínus dva, tak by 
jich tam zbylo?" 

- pořád kouká do papíru a 
pohrává si s tužkou 

23:02 E: „Jedenáct." 
23:07 E: „Ale odčítal, dobře." 
23:09 E: „V té třetí misce jich bylo 

čtrnáct a Mirek je upravil na deset." 
- Kristýna těká pohledem 
na misky a papír 

2 3 : 1 3 - 2 3 : 1 8 - Kristýna kouká, nic 
neříká 

23:19 E: „Tady " - ukazuji prstem na první 
řádek v listě (slovní úlohu) 

23:25 E: „Tady jich bylo původně čtrnáct 
a on je upravil na deset." 

23:27 K: „Čtyři ubral." 
23:28 E: „Výborně, čtyři ubral." 
23:31 E: „Pak v té čtvrté misce jich bylo 

deset a Mirek jich tam deset 
nechal." 

23:39 K: „Přidal." 
E: „Nechal, stalo se s tou miskou 
něco?" 

23:42 K: „Ne." 

23:43 E: „V té poslední?" - Kristýně utekla tužka 

23:49 E: „Když je jich tam sedm." 
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23:51 К: „Tak tři kuličky tam přidal." 
23:52 E: „Ano, výborně." 
23:55 E: „Takže Mirek, když upravil ten 

počet, tak musel udělat co?" 
24:01 E: „Musel nějaké kuličky " 
24:03 K: „Ubrat." 
24:04 E: „A nebo " 
24:05 T: „Přibrat." 
24:07 E: „Přidat, dobře." 
Analýza 

Podle Kristýniných reakcí na otázky se zdá, že úloze porozuměla. Je ochotná 

ještě pokračovat. Také možná proto, aby mi udělala radost. 

24:08 E: „Tak to zkus, zkusíme to?" 

24:11 K: „Jo." 
(velmi tiše) 

24:12 E: „Tak když osm v první misce a 
dole deset." 

24:17 E: „Přidá nebo ubere?" 
24:18 K: „Přidá dvě, takže dvě.. . ." - píše na papír 
24:23 K: „Mínus." 
24:26 E: „V té druhé misce jich bylo 

třináct a pak deset." 
24:36 K: „Ubírá." 
24:37 E: „Kolik?" 
24:38 K: „Tři, takže tři napíšu." - píše tři 
24:47 K: „Čtyři uberu." - píše čtyři 
24:52 K: „Nula." - píše nulu 
25:00 K: „Tři přidá." 
25:04 E: „Tak teď tři tedy přidal na 

konci." 
Vnitřní řeč experimentátora 

Přemýšlím, co dál. 

Analýza 

Kristýna pochopila strategii přidávání a odebírání 

25:08 E: „Tak, když v první misce dvě 
přidal a ve druhý teda. Dvě přidal a 
ve druhý tři ubral, zbyla mu nějaká 
v ruce?" 

25:21 E: „Když dvě přidal a tři ubral " 
25:22 K: „Ne." 

E: „Zbyla mu nějaká v ruce." 
K: „Ne." 
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25:26 E: „Zbyla mu nějaká v ruce?" 
K: „Ne." 

25:27 E: „Vůbec žádná?" 
Vnitřní řeč experimentátora 

Kristýna nerozumí slovům. Napadlo mě, že se vrátím ke korálkům. U nich se 

cítila dobře. 

2 5 : 2 8 - 2 2 : 3 4 E: „Hele, když " manipuluji s korálky, 
dávám jí dva korálky a tři 
korálky na papír před ní 

25:37 E: „Dva přidám, anebo když tři 
uberu." 

25:46 K: „Dva mu zbyly." 
Analýza 

Viděla ležet lva korálkv volně. Zmátla jsem jí. 
25:48 E: „Ehm." 

(Bručím) 
Vnitřní řeč experimentátora 

Přemýšlím, jak bych jí to nejlépe předvedla. 

25:51 E: „Když tři uberu a dva dám do 
jiný misky." 

- tři korálky jsem dala před 
ní a z těch třech jsem dva 
dala stranou 

25:58 E: „Kolik jich zbyde?" 
26:00 K: „Je. . . ." 
26:01 E: „Mám tři a .jo." 
Analýza 

Kristýna chtěla říct jedna a já jsem jí do toho skočil; i. 

26:05 K: „Jedna." 
(veselý tón) 

26:07 E: „Ano, když dva dám do jedné 
miskv, tak mi zbyde . . . " 

26:10 K: „Jedna." 
E: „ Jedna." 

26:11 E: „Potom čtyři, v té třetí misce 
čtyři?" 

26:22 -Kristýna přemýšlí 

26:25 K: „Ubral." 
E: „Ubral." 

26-27 E: „Dal je někam?" 

26:31 K: „Dal je к tý,no..." ukazuje perem na 
poslední misku 

2 6 : 3 3 - 2 6 : 3 8 - přemýšlí 

26:38 E: „Dal je někam, nebo si je nechal 
v ruce?" 
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26:43 K: „Dal je někam." 
26:44 E: „A kam? - kouká do listu 
26:45 E: „Dal je do nějaký jiný misky?" 
26:46 K: „Jo." 
26:47 E: „Do které?" 

K: „Do té poslední." 
26:48 E: „Do té poslední. Výborně" 
Vnitřní řeč experimentátora 

Přemýšlím, jestli to řekla dobře. Protože jsem myslela, že řekne, že si je nechá 

v ruce. Myslela jsem, že půjde po miskách postupně. Ona pohotově odpověděla. 

Měla jsem radost. 

Analýza 

Zde je vidět, že opravdu dobře pochopila přidávání a ubírání. Protože si hned 

všimla, že v poslední misce chybí počet do deseti a hned tam přidala. 

26:50 E: „A zbyla mu nějaká?" 
26:52 K: „Jedna." 
26:54 E: „Dobře, tak si tu jednu vezmi, 

abys měla dvě v ruce. Výborně." 
27:00 E: „A budeme ještě někde něco 

přidávat nebo ubírat?" 
2 7 : 0 3 - 2 7 : 0 4 - přemýšlí 
27:05 E: „Když v té čtvrté " 
27:06 K: „Ubírat." 
27:08 E: „A kde." 
27:09 - ukazuje na třetí misku 
27:10 E: „Tam už jsme ubrali." 
27:12 E: „A v té čtvrté misce budeme 

něco ubírat nebo přidávat." 
27:15 K: „Ubí. . ." 
27:17 E: „Deset, deset." 
27:20 К: „To je nastejno." 
27:22 E : „To je nastejno, tak budeme 

něco ubírat nebo přidávat?" 
27.26 K: „Přibírat." 
2 7 : 2 8 - 2 7 : 2 9 - klopí oči a přemýšlí 

27:29 E: „Když je to nastejno." 
27:31 - 2 7 : 3 8 K: „Ubírat." - směje se, klopí hlavu к 

listu 

27:38 E: „Je ten počet stejný, jo? Deset, 
deset. Je to stejný číslo? Jo?" 

- Kristýna kývá hlavou 

Vnitřní řeč experimentátora 

Blížila jsem se opět k bodu zoufalství. Když jsem po třetí říkala stejný a ona si 
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pořád vedla svou a zase zkoušela, kdy se strefí. 

27:46 E: „A ehh, budeme tedy z té misky 
z jedné ubírat a přidávat to jinam?" 

27:52 K: „Ne." 
27:53 E: „Ne." 
Vnitřní řeč experimentátora 

Úleva. Konečně. 

27:55 E: „A do té páté misky už jsme 
přidaly... ." 

27:58 K: „Tři." 
28:01 E: „Takže zbylo mu něco v ruce?" 
28:03 K: „Deset." 
28:04 E: „Kolik zbylo tobě v ruce." 

K: „Dvě." 
28:05 E: „A jemu?" 
2 8 : 0 6 - 2 8 : 1 2 - kouká kolem sebe 
28:12 E: „Zbylo mu taky něco?" 
28:14 K: „Ne." 
28:15 E: „Kolik zbylo tobě." 
28:16 K: „Dvě." 
28:17 E: „Dvě." 

K: „A jemu jedna." 
28:19 E: „Proč jedna?" 
28:21 - 2 8 : 2 5 - dívá se do dlaně na dva 

korálky 
28:25 E: „Tobě zbylo dvě a Mirkovi?" 

(Ostřejší tón) 
2 8 : 2 6 - 2 8 : 4 0 - kouká do listu 
28:40 E: Když jsme to dělaly stejně jako 

Mirek a tobě zbyly dvě, tak 
Mirkovi zbyly?" 

2 8 : 4 4 - 2 8 : 4 6 - přemýšlí 
28:46 K: „Taky dvě." 

(Krásný, jemný tón) 
28:51 E: „Výborně, tak mu taky zbyly 

dvě." 
Vnitřní řeč experimentátora 

Úleva. Konečně, já jsem myslela, že už to nikdy nedoděláme. 

28:54 E: „Tak teď už se ti to líbilo, když 
jsem ti pomáhala?" 
K: „Jo." 

28:55 E: „Už to bylo lepší." 
K: „Jo." 

28:58 E: „A co se ti na té úloze nejvíc 

61 



nelíbilo?" 
29:02 К: „Počty." 
29:04 E: „Těžký." 

К: „Jo." 
29:05 E: „Hodně nebo si nepochopila tu 

úlohu?" 
29:08 K: „No, nepochopila a nešly mi ty 

počty. A s těma kuličkama mě 
bavilo hrát." 
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7. Závěr 

Matematika nikdy nebyla mým oblíbeným předmětem. Ani na vysoké škole 

nebyla předmětem, ve které bych vynikala. Přesto jsem si ji volila jako předmět mé 

diplomové práce. K tomu mne vedly asi dva důvody. Prvním bylo, že na seminářích 

z matematiky jsme často hovořili nejen o matematice, ale i o žácích, učitelích, jejich 

vztahu, a v těch debatách se v mé hlavě objevovaly osobnosti učitelů, kteří mne učili. 

Takové debaty mne přitahovaly. Druhým důvodem byla skutečnost, že ač jsem 

v matematice nevynikala, vždy se mi líbila a chtěla jsem proniknou do jejich skrytých 

zákoutí. Chtěla jsem se více zamyslit nad svoji budoucí prací, jak dál pracovat 

s matematikou, a dělat ji pro děti ve škole zábavnou. Osobně jsem se také setkala 

s učiteli, kteří dokázali vytvořit hodinu matematiky pro děti radostnou. A doufám, že 

podle jejich vzoru a s přibývajícími zkušenosti budu také učit matematiku tak, aby děti 

bavila. 

Právě na vysoké škole jsem se setkala s učitelem, kterému bych se v 

umění vyučovat matematiku chtěla podobat nejvíce. Jsem velmi ráda, že právě tento 

pedagog se stal vedoucím mé diplomové práce. Při společném hledání vhodného tématu 

zaujalo pana profesora mé vypravování o vlastních zkušenostech s matematikou, které 

se nakonec stalo výchozím bodem celé práce. 

Během tohoto procesu jsem se naučila pracovat s vlastní zkušeností, vytvořit 

experiment, protokolovat ho a následně evidovat. Zjistila jsem, jak je těžké dětem 

porozumět, proniknout do jejich myšlení a uvažování. Touto problematikou se zabývám 

v analýze video záznamu. Myslím si, že zejména rozbor řešení matematické úlohy 

dívky Kristýny se mi vydařil. Zjistila jsem, jak je analýza činností užitečná. Stala se 

základem zpětné vazby nejen pro děti, ale i pro mě. Během vytváření diplomové práce 

se zcela jistě zvýšilo mé osobní sebevědomí, protože každá pochvala, která přišla, 

působila velmi pozitivně. Velkým přínosem pro mě byla i angažovanost jiných lidí, 

zejména mých kolegů. Nejenže jsme se lépe vzájemně poznávali, ale svými názory a 

připomínkami mi pomohli porozumět některým problémům, na které jsem v průběhu 

práce narazila. 
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Do své praxe si odnáším poznání, že vzájemný kladný vztah mezi žákem a 

učitelem je velmi důležitý. Odborné znalosti předmětů považuji též za důležité, ale až 

na druhém místě. Zjistila jsem, že směrovat děti tam, kam samy nechtějí a nejsou na to 

připraveny, nelze. 

Závěrem mě napadá myšlenka, která mě vrací do úplného začátku celé práce. 

Bylo by zajímavé sledovat, zda se některé z dětí, které jsou nafilmovány na 

videozáznamu při řešení matematických úloh, nestane učitelem. Možná i učitelem 

matematiky. A ovlivnila jsem je jako pedagog? Jaký otisk vytvoří moje osobnost 

učitele v mysli dětí, které učím a budu učit? Ono trojí školství, o kterém se v úvodu 

zmiňuji, obklopuje opravdu každého z nás. Tedy i mé nynější a budoucí žáčky. 
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KASKADA ULOH 

Úlohy o pohybu 

- s úlohami o pohybu se můžeme setkat již v učebnicích druhé třídy 
- úlohy o pohybu pak najdeme v každé učebnici nebo sbírce úloh 
- u některých žáků a studentů vyvolávají úlohy o pohybu pocit hrůzy a něčeho 

přímo strašného. Přiznávám, že i u mě úlohy o pohybu vyvolávaly a někdy ještě 
vyvolají pocit, že to jsou ty nejhorší úlohy na světě. 

1) Př.: Aleš jde s tátou. Když táta udělá 2 kroky, Aleš musí udělat 3. 
Kolik kroků musí udělat Aleš, když jich jeho táta udělal 12? 
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Úloha: V miskách jsou kuličky. Jejich počet je pod nimi napsán. 

ÜUUUU 
8 13 14 10 7 

Mirek jejich počet upravil tak, že v každé misce bylo 10 kuliček. Zbyla mu nějaká? 
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