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Anotace 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části 

je popsána historie vývoje počítadel se zaměřením na japonské počítadlo a základní 

principy počítání na sorobanu (sčítání a odčítání). 

V praktické části je popsána experimentální výuka sorobanu žáků třetí třídy a analýza 

průběhu a výsledků této výuky. V této části je zařazena i kapitola pojednávající o 

využívání sorobanu v současném japonském školství. 

V příloze je uvedena technika počítání na sorobanu pro násobení a dělení, která však 

pro experiment již využita nebyla. Přiloženy jsou i ukázky pracovních listů, které jsem 

používala v průběhu své práce. 

Anotation 

The Diplom Thesis is divided into two parts - the theoretical and the practical one. In 

the theoretical part there are notes about history of the development of the abacuses, 

with the focus on the japanese abacus. As well as, with the basic principals of the 

counting with soroban (addition and subraction). 

In the practical part there is a description of the experimental teaching with the soroban 

with the children in the 3rd grade. It is followed by the analyse of this teaching and its 

conclusion. In this part there is lso a chapter discussing the using of soroban in the 

current Japanese school system. 

In the supplement there is a technique of the counting with soroban (multiplying and 

dividing). However this has not been used for the experiment. There are also added 

examples of the working sheets which i was using during my teaching. 



1 
1 Úvod 
2 Historie počítadla 
3 Základní principy práce na sorobanu 

3.1 Pravidla pro pohyb s kuličkami 
4 Základní principy výpočtu 

4.1 Sčítání a odčítání 
4.1.1 Postup při sčítání a odčítání 
4.1.2 Sčítání a odčítání dvoumístných čísel 
4.1.3 Sčítání a odčítání vícemístných čísel 
4.1.4 Procvičování sčítání a odčítání 

5 Návštěva japonské školy 
5.1 Osnovy 
5.2 Jak probíhá výuka sorobanu : 
5.3 Proč se v Japonsku přestává soroban využívat? 
5.4 Jiné matematické pomůcky 

5.4.1 Počítání na prstech 
5.4.2 Kostičky 

5.5 Jiné využití sorobanu 
6 Soroban? 
7 Vlastní experiment 

7.1 Základní škola Čerčany 
7.2 Metodika výuky 

7.2.1 1. hodina - Seznámení s počítadlem 
7.2.2 2. hodina - Začátek sčítání 
7.2.3 3. hodina - Procvičování sčítání 
7.2.4 4. hodina - Přechod přes 5 
7.2.5 5. hodina - Odčítání 
7.2.6 6. hodina - Přechod přes 10 
7.2.7 7. hodina - Procvičování přechodů 
7.2.8 8. hodina 
7.2.9 9. hodina 
7.2.10 10. hodina 
7.2.11 11. hodina 
7.2.12 12. hodina 
7.2.13 13. hodina 
7.2.14 14,-16. hodina 
7.2.15 17. - 19. hodina 
7.2.16 20.hodina 

8 Analýza experimentu 
8.1 Úvod 
8.2 Metodika 
8.3 Konceptuální fenomény 

8.3.1 Porozumění umístění jednotkového sloupce 
8.3.2 Porozumění významu jednotlivých sloupců 
8.3.3 Upřednostňování číselných řádů před celkem čísla 
8.3.4 Porozumění různým hodnotám kuliček v rámci jednoho sloupce 

6 



8.4 Procesní fenomény 60 
8.4.1 Obtíže výpočtu s přechodem přes pět 60 
8.4.2 Obtíže výpočtu s přechodem přes deset 62 
8.4.3 Počítání zleva doprava 63 
8.4.4 Obtíže dvou operací v jednom kroku 65 

9 Různé způsoby zadávání cvičení 67 
9.1.1 Zápis čísel pod sebou 67 
9.1.2 Opis z tabule 67 
9.1.3 Diktát 68 

10 Závěr 69 
11 Použitá literatura 70 

11.1 Elektronické zdroje 71 
12 Přílohy: 74 
13 Technika násobení a dělení 74 

13.1 Násobení 74 
13.1.1 Násobení jednomístným číslem 75 
13.1.2 Násobení dvoumístným číslem 78 
13.1.3 Násobení vícemístných čísel 84 

13.2 Dělení 84 
13.2.1 Dělení jednomístným číslem 85 
13.2.2 Dělení dvoumístným číslem 90 
13.2.3 Dělení vícemístným číslem 100 

7 



1 Úvod 
Toto téma jsem si přímo nevybrala, ale bylo mi nabídnuto jako možné ke zpracování 

pro diplomovou práci. 

Na začátku to vypadalo velice zajímavě. Nikdy předtím jsem o sorobanu neslyšela a 

velice mě zaujaly informace, které jsem na začátku o počítadle dostala. Chtěla jsem 

vědět více o této pozoruhodné početní pomůcce. To ovšem v našich podmínkách není 

vůbec jednoduché. 

Sehnat jakoukoliv literaturu o sorobanu v Čechách a navíc v češtině je velice nesnadný 

úkol. Z tohoto důvodu byla většina informací o sorobanu brána z cizojazyčných zdrojů. 

Nedostatečná opora v literatuře byla jen jedna z mnoha obtíží, které jsem na začátku 

netušila, jinak bych pravděpodobně pro diplomovou práci zvolila jiné téma. Naštěstí mi 

při mé práci pomohlo několik výjimečných lidí, takže jsem ji přes všechny překážky 

dokončila. 

Zpočátku mě toto téma lákalo především z toho důvodu, že ráda luštím japonské 

hlavolamy a těšila jsem se, že se seznámím s něčím podobným. Mé očekávání ale 

skutečnost naprosto předčila. Práce se sorobanem nabízí nečekané možnosti. Navíc mě 

velice zaujala historie vývoje počítadel. A v neposlední řadě jsem se díky tomuto 

tématu seznámila s mnoha zajímavými lidmi, které bych za normálních okolností 

nepoznala. 

Práci se sorobanem jsem měla možnost učit žáky prvního stupně ZŠ. Především mě 

zajímalo, jak budou děti na počítadlo reagovat a zda se s ním naučí pracovat. 

Nakonec se vše podařilo a výsledky mého studia práce na sorobanu i práce se žáky 

můžete nalézt na následujících stranách. 
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2 Historie počítadla 

Slovo abakus pochází z řeckého slova „abax", které v překladu znamená počítací deska 

nebo počítací tabulka. Původ slova můžeme hledat i v semitském slově abq (Kodansha, 

1983), které znamená prach (Kojima, 1954). 

Již od počátku civilizace se lidé snaží využívat k počítání různé pomůcky. Zprvu 

především vlastní prsty. Rozvoj obchodu dává možnost vývoje různých cest pro 

prvotní výpočty. Začínají se využívat kameny nebo uvázané uzly. S dalším postupem 

společnosti se stává i umění počítání dokonalejším (Worikori, 2006).1 

Zmínky o prvních počítadlech lze najít již v době kolem 5000 let př. n. 1., především 

v oblasti soutoku řek Eufrat a Tigris v Malé Asii. K objevení počítadel došlo 

pravděpodobně v různou dobu na různých místech celého světa. 

K rozvoji prvního typu počítadla, tzv. prachového abaku, došlo v prvním tisíciletí 

př.n.l. v oblasti Mezopotámie. Počítadlo mělo tvar desky, která byla ze sušené hlíny 

nebo dřeva. Deska byla pokryta prachem nebo tenkou vrstvou jemného písku. Písek 

se rozděloval do řádků a každý z těchto řádků představoval jinou číselnou polohu. 

Počítalo se pomocí různých značek zakreslovaných podél řádků prstem nebo hůlkou. 

Aby se mohlo začít znovu počítat, stačilo deskou zatřást nebo písek vyhladit rukou. 

Po určité době se abak rozvinul do tvaru pravidelné desky. Užívání písku se opustilo 

a místo něj se začalo pracovat s kamínky. Ty byly umístěny podobně jako při hře 

vrhcáby (viz obr.). 

Obrázek 1 - Hra vrhcáby 

1 Odkaz na elektronický zdroj, psán kurzívou 
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Tento typ počítadla se dnes nazývá řádkovým. Je doloženo, že abak měl široké využití 

v Egyptě, Řecku, Římě, ale i v Indii a dalších starověkých společnostech (Soroban, 

2000-2004). 

Nejznámějším řádkovým počítadlem je nejstarší dochovaná počítací deska, která 

pochází ze 4. století př.n.l. Je to Salamínská tabulka užívaná Babyloňany v době 300 

př. n. 1., která byla nalezena na ostrově Salamína v roce 1846 (Kasík, 2007). Jedná se 

o mramorovou tabulku 1,5 m dlouhou a 0,75 m širokou. Jsou do ní vytesané početní 

kolonky, číselné znaky a symboly mincí. {Davidová, 1999) Prohlédnout si ji můžete 

v Aténách v Národním muzeu epigrafiky 1 (viz obr.) 

Obrázek 2 - Salamínská tabulka 

Řádkový abak byl dále rozvíjen především Římany. Ti do desky abaku vyřezali několik 

žlábků, podél kterých se posunovaly žetony nahoru a dolů. Později byly přidány ještě 

další, vždy jeden mezi každé dva původní. Takže žlábky měly hodnoty pro 1,5, 10, 50, 

100, 500, 1000 atd. {Heffelfinger, 2004). To odpovídá římskému číselnému systému - 1 , 

V, X, L, C, D, M. Žetonům, které se používaly, se říkalo calculi. Odtud se pak vyvinulo 

dnešní slovo kalkulovat, neboli počítat {Davidová, 1999). 

1 Epigrafika = nauka o nápisech 
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Rozmístění žetonů mělo svá pravidla. V každém z horních žlábků byl umístěn jeden 

žeton, zatímco v každém dolním žlábku čtyři. Další dodatečné žetony byly umístěny 

napravo, aby se usnadnilo počítání zlomků. Takto upravenému abaku se říká žlábkový 

(viz obr.). 

Obrázek 3 - Římské žlábkové počítadlo 

Žlábkový abakus se vyráběl z různých materiálů. Řekové užívali především bílý 

mramor, zatímco Římané ho vyráběli hlavně z bronzu. Na obou místech, jak v Řecku, 

tak v Římě, se používání abaku stalo součástí základního vzdělání chlapců v aritmetice. 

V raně křesťanské době dochází k rozšíření abaku směrem na východ po tzv. hedvábné 

cestě až do Cíny. Během tohoto přesunu dochází ke změně podoby abaku. Přestává 

se vyrábět z bronzu a místo toho se objevuje tzv. bambusový typ. Kromě toho dochází i 

k rozdělení abaku na dva typy: západní a východní. 
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Západním typem abaku je ruské počítadlo zvané sčot. Sčot je počítadlo, které má řádky 

umístěné vodorovně, na každém řádkuje deset kuliček, které se při počítání posunují po 

drátu. Pro přehlednost jsou prostřední dvě kuličky (každá pátá a šestá) barevně 

odlišeny. Každý řádek odpovídá určitému číselnému řádu. Odspodu jsou to setiny, 

desetiny, na třetím řádku jsou čtyři kuličky pro počítání čtvrtin, další řádky jsou pak 

jednotky, desítky atd.(viz obr.). 

lé 
i 
1 

Obrázek 4 - Ukázka dvou sčotů 

Mezi východní typy abaku patří čínské a japonské počítadlo. Čínské počítadlo 

se objevuje již kolem 6. století n. 1.. Nejstarší typ byl velmi podobný právě římskému 

abaku, a to jak v konstrukci, tak i v metodě výpočtu. Z tohoto důvodu se soudí, že 

počítadlo nevzniklo v Číně, ale dostalo se do ní z Říma. Dalším důkazem podporující 

tuto domněnku, může být i znalost východního a západního způsobu psaní. V Číně 

se píše ve svislých sloupcích shora dolů. Pokud píší ve vodorovných řádcích, tak zprava 

doleva. Ovšem na abaku se pracuje zleva doprava.(Kojima,1954) 

Podle knihy Pojednání o tradicích matematického umění (Šu Šu T'i I) od Sů Jo 

z období před dynastií Pozdních Chánů, tedy z konce 2. století n. 1., lze předpokládat, že 

abakus se do Číny mohl dostat již dříve než v 6 století. Ovšem v roce 570 (6.století) 

byla tato kniha přepsána a doplněna komentářem od Čchen Luana (Needham,1959). Je 

tedy možné, že tato informace mohla být do textu zařazena až později. Nicméně 

do všeobecného užívání se abak dostal až během dynastie Ming (* 1368). 

at t m 
tu mt ? 
(H M M f 
Ml MM : 
M t MM 
r — i r; 
Ml ( M l 
Ml MM 
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Ze 14. století pochází kniha dynastie Jiian, kde je první skica čínského počítadla 

zvaného suan pchan {Vítek,2003) (v jižním dialektu soo-pan) (Kojima, 1954). Suan 

pchan znamená v mandarinštině početní tabulka, někdy je nazýván i ču suan phan 

neboli kuličková deska (Needham, 1959). Další kniha od Wu T'ing Sin Mina z roku 

1450 nám dává více popisů čínského počítadla. Obecně ke konci období dynastie Ming 

je publikováno větší množství knih věnujících se tematice abaku. Tím je 

doložena skutečnost, že se abak opravdu v tomto období již běžně používal. 

Čínské počítadlo je tvořeno 13 sloupci se dvěma kuličkami v horní části nad lištou, 

které znamenají nebe, a pěti kuličkami v dolní části pod lištou, které mají význam země 

{Filípek,2000-2004) (viz obr.). 

j g g f f T O t l f l 

I K t H 
Obrázek 5 - Suan pchan 

Rozměr tohoto abaku se může pohybovat v rozmezí od 12 tyček až do 30 tyček. Každá 

kulička v daném sloupci má stejnou hodnotu jako deset stejných kuliček ze sloupce 

napravo vedle ní. Kuličky v jednom sloupci se liší hodnotou podle umístění. Kulička 

nad lištou má stejnou hodnotu jako pět kuliček pod ní ve stejném sloupci. Hodnota 

kuliček ve sloupci jednotek je tedy patnáct (Needham, 1959). 

Je zajímavé, že zatímco pro první tři základní matematické operace (sčítání, odčítání 

a násobení), lze využívat jen jednu kuličku z horního oddílu, pro dělení je výhodné 

používat všechny kuličky. 
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Během 15. století, asi v jeho druhé polovině, a během období Azuči Momojama, se 

čínský abak a jeho výpočtová technika dostává do Japonska. Zde se však běžně začíná 

užívat až v 17. století (období Edo). Japonský abak se nazývá soro Ban (Filípek, 2000-

2004), což je japonský překlad čínských znaků slova suan phan. 

V této době nastává v Japonsku dlouhé období míru, spojené s rozvojem měst 

a obchodu, a v důsledku toho také rozvojem studia. Japonští matematici začali pracovat 

na japonské metodě výpočtu na počítadle, která je odlišná od čínské. Technika souvisí 

především s tím, že na sorobanu docházelo k redukci počtu kuliček. Původně, stejně 

jako suan phan, měl i soroban dvě kuličky nad lištou a pět kuliček pod ní. Aby 

se dosáhlo větší rychlosti při výpočtech,došlo během času k redukci kuliček. K prvnímu 

snížení počtu kuliček došlo již v období Edo (1600 — 1867/8). Horní dvě řady se snížily 

na jednu řadu kuliček. V této době dochází i k největšímu rozkvětu sorobanu. Původní 

velký rozměr čínských počítadel je v Japonsku redukován až do podoby ručního abaku 

v případě počítadel japonských. 

Hlavním městem Japonska v té době bylo Kjóto. Zde vznikla praxe vyučování dvou 

hlavních typů vzdělávání té doby - kaligrafie a sorobanu. Vyučovalo se v soukromých 

ústavech zvaných juku. Ty přetrvávají do dnešních dob. Z různých zdrojů se můžete 

dovědět, že přestože se ve školství od učení sorobanu ustupuje, mnoho z dětí (ve 

30.1etech 20.století to byla až polovina žáků školního věku) stále navštěvuje soukromé 

vzdělávací ústavy, kde se nadále učí pracovat se sorobanem. Tyto instituce jsou stále 

nazývány juku a kromě sorobanu nabízejí i výuku kaligrafie nebo angličtiny. 

(Crump, 1992) 
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V období Meija (1868 - 1912) je obecně užíván abak spětí spodními ajednou horní 

kuličkou. Během tohoto období ale dochází postupně ještě k jedné redukci. Počet 

spodních kuliček se snižuje z pěti na čtyři. Všeobecné přijetí tohoto typu počítadla 

nebylo samozřejmé a došlo k němu až v první polovině dvacátého století. K prosazení 

jednotné podoby sorobanů napomohlo zařazení abakové aritmetiky v roce 1926 do části 

kurikula v 7. a 8. ročníku (Kodansha,1983). Nakonec je v roce 1938 práce se 

sorobanem plně přidána do elementárního školního kurikula a technika sorobanu je 

zařazena do státních učebnic aritmetiky pro základní školy. V tomto roce také dochází 

ke konečné úpravě sorobanu a začíná se používat pouze pětikuličkový model (4+1). 

Ovšem již o deset let dříve (v roce 1928) došlo ke schválení systému testování 

schopností používat soroban. Ten rozděluje abakové uživatele do několika úrovní, 

podle toho jak rychle a přesně dokáží soroban používat. Úrovní je celkem deset, kdy 

první (nejvyšší) úrovně dosahují pouze ti nejlepší. 

V současné době je v Japonsku zařazena výuka se sorobanem pouze ve třetím ročníku 

základní školy. Podle osnov jsou vyhrazeny na soroban jen dvě hodiny ročně na konci 

školního roku. 

V mnoha jiných částech světa však začíná soroban nabývat velké popularity jako nová 

pomůcka a dovednost při počítání. Používá se v Asii - například v Číně, Koreji, 

na Taj vanu, ale také v jiných částech světa, jako je Brazílie, Kanada, Indie, Tongo, 

Anglie a USA {Global,2000). 
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3 Základní principy práce na sorobanu 

Soroban je jednoduchý nástroj, pomocí nějž lze provádět velmi rychlé výpočty. Skládá 

se z dřevěného obdélníkového rámu, ve kterém jsou svisle uspořádané tyčky 

s kuličkami. Nad čtvrtou řadou kuliček je přeložená lišta, která rozděluje tyčky na dva 

oddíly. Horní oddíl tvoří jedna řada kuliček a ve spodním najdeme celkem čtyři řady. 

Nejčastějším typem sorobanu v Japonsku je abak s 21 bambusovými tyčkami, který je 

20 až 30 cm dlouhý a 7 až 12 cm široký (Kodansha,1983). Používají se však i větší typy 

se 27 nebo až 31 tyčkami, ale i daleko menší například se 17 nebo 13 tyčkami. 

Japonský soroban je založen na desítkové soustavě. Proto jej lze používat i v Evropě. 

Pro lepší přehlednost mívá abak na rámu označení pro jednotlivé řády, většinou 

na každé třetí tyčce. To slouží především k označení desetinného místa, nebo naopak 

k určení jednotek. Pokud máme označenu jednotkovou tyčku, pak nalevo od ní je 

desítková tyčka, následuje stovková a třetí je tisícovková, která bude opět označená. Na 

pravé straně od jednotkové tyčky leží desetinná tyčka atd.(viz obr.) (Heffelfinger, 2004). 

- horní pětkové kuličky 

- lišta (trámek) 

- spodní jednotkové kuličky 

A B C B E F G H I J K L M 

tisíce 

desetinná místa 
jednotky 

desítky 

miliony stovky 

Obrázek 6 - Popisné schéma sorobanu 
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Lišta rozdělující počítadlo na dva oddíly je pro japonský soroban velmi důležitá. 

Odděluje kuličky dvou různých hodnot. V horní části je jedna řada kuliček s hodnotou 

pět. Jsou to tzv. pětkové kuličky3. Pod lištou jsou čtyři řady tzv. jednotkových kuliček, 

každá s hodnotou jedna. 

Horní kuličky nabývají své hodnoty, pokud je posuneme po tyčce dolů směrem k liště, 

naopak spodní kuličky získají svou hodnotu, posuneme-li je nahoru - také směrem 

k liště. Když kuličky posuneme zpět na své původní místo, ztrácí svou hodnotu. Jsou-li 

kuličky v základní pozici, počítadlo ukazuje nulu (viz obr.). 

Obrázek 7 - Ukázka vynulovaného 

Před použitím abaku musíme mít kuličky vždy v této základní poloze, teprve pak 

na počítadle můžeme začít počítat. Při počítání se užívá pouze dvou prstů - pravý 

ukazováček a palec. Ukazováčkem posunujeme pětkové kuličky nahoru a dolů 

a jednotkové kuličky dolů. Palec užíváme pouze k posunu spodních jednotkových 

kuliček nahoru k liště. 

Kuliček se dotýkáme jen jemně špičkami prstů, aby byl pohyb co nejsnadnější 

a především co nejrychlejší. Pro snadnou a rychlou manipulaci s počítadlem je nutná 

dlouhodobá praxe a každodenní nácvik. Jde především o mechanizaci v manipulaci 

s abakem. 

Všechny výpočty na abaku se provádí zleva doprava, tedy od nejvyššího k nejnižšímu 

číslu. To se shoduje s naším přirozeným postupem při čtení a zapamatovávání si číslic, 

tedy od nejvyšší k nejnižší, nikoliv však s evropským způsobem počítání. 

3 vzhledem k tomu, že neexistuje odborná česká literatura zabývající se tímto tématem, byly jednotlivé názvy 
vytvořeny autorkou podle anglické terminologie" 
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3.1 Pravidla pro pohyb s kuličkami 

° Pohyb dolů i pětkové kuličky a pohyb nahoru f jedné nebo více jednotkových 

kuliček provádíme současně (například nastavení čísla 7 - viz.obr.)4. 

° První pohyb dolů | jedné nebo více jednotkových kuliček, pak teprve posunujeme 

nahoru t pětkové kuličky (např. při odčítaní čísla 7 - viz.obr.). 

° V rychlém pořadí nejprve provádíme pohyb dolů [ pětkové kuličky, a pak jedné 

nebo více jednotkových kuliček (např. k číslu 2 chcete přičíst 3). 

4 Následující obrázku již nejsou číslovány a popisovány, protože slouží k objasnění techniky počítání, nejsou 
pouze doprovodnou ilustrací. 
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° V rychlém pořadí posunujeme nahoru | jednu nebo více jednotkových kuliček, pak 

přesuneme nahoru f pětkové kuličky (např. od čísla 5 odečítáte 2). 

• • 

4 Základní principy výpočtu 
Automatizace postupu se sorobanem přináší jednoduché a rychlé výpočty. Díky práci 

na počítadle se při počítání minimalizuje duševní práce, při které především vznikají 

chyby. Naopak při mechanickém výpočtu by se mělo chybným výsledkům předejít. Jde 

především o správné používání abaku. 

4.1 Sčítání a odčítání 

Pokud provádíme sčítání a odčítání na desce počítadla, je postup velmi jednoduchý 

a hlavně rychlý. Jde jen o to naučit se postup, jak na sorobanu počítat, a potom ho jen 

mechanicky využívat. Výsledek si pak můžeme kdykoliv přečíst na počítadle. 

Nejprve se zaměříme na sčítání a odčítání na dvou základních tyčkách - jednotkové 

a desítkové. Další zjednodušení se týká doplňkových čísel. Jde o čísla nezbytná k tomu, 

abychom získali číslo 10 nebo číslo 5. Číslo deset má tedy skupinu těchto doplňkových 

čísel: 9 a 1; 8 a 2; 7 a 3; 6 a 4; 5 a 5. Pro číslo pět jsou pouze dvě skupiny doplňkových 

č í se l -4 a 1; 3 a2. 
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Pro lepší pochopení doplňkových čísel si to předvedeme názorně, např. 3 + 4 = 7. 

Pokud si na sorobanu nastavíme číslo 3, nemáme další kuličky, abychom mohli přičíst 

čtyři. K dispozici je pouze jedna jednotková kulička a jedna pětková kulička. 

Využijeme tedy pětkovou kuličku. Místo čtyř přičteme 5, ale pak samozřejmě musíme 

jednu kuličku odečíst. Jde vlastně o to, že si čtyřku představíme jako 5 - 1. V praxi to 

pak bude vypadat takto: 

Nastavíme 3 Přičteme 5 Odečteme 1 

Naopak u příkladu 8 - 4 = 4 si musíme dát pozor na to, že čtyři v tomto případě 

chceme odečíst. Můžeme však odečíst buď jen pětkovou kuličku nebo tři jednotkové 

kuličky. Proto odečteme pět a jednu musíme přičíst. Neboli minus čtyři si převedeme na 

-5 + 1. 

Nastavíme 8 Odečteme 5 Přičteme 1 

Doplňkové číslo ke čtyřce je jedna, proto jednu kuličku odčítáme. Pokud bychom měli 

příklad 4 + 2, odčítali bychom 3, protože k číslu dvě je doplňkové číslo do pěti číslo tři. 
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Stejně se postupuje i při počítání přes 10, jen se využívají jiná doplňková čísla. Musíme 

si dát pozor především na fakt, že když pracujeme s desítkou, pracujeme na desítkové 

tyčce. 

Např. 7 + 8 = 15 

Nastavíme 7 Odečteme 2 Přičteme 10 
( 1 0 - 2 = 8) 

V tomto postupu jde výhradně o správné použití doplňkových čísel a následné 

mechanické řešení výpočtů. Výsledek si můžeme vždy přečíst na desce počítadla. 

Vůbec nezáleží na tom, kolik číslic j e v číslu přičteném nebo odečteném, protože celý 

výpočet je proveden za využití stejné mechanické metody pro každé číslo v řadě. Navíc 

využívání mechanické metody nevyžaduje více mentálního úsilí než zapamatování si 

několika dvojic doplňkových čísel. To je hlavní důvod, díky němuž je výpočet mnohem 

jednodušší a rychlejší a méně podléhá chybě. 
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4.1.1 Postup při sčítání a odčítání 

Vezměme si příklad 8 + 7=15 . Počítáme ho v podstatě takto: 

8 + 7 = 8- 3 + 1 0 = 1 6 . Představa čísla 7 je sice 1 0 - 3 , takže bychom mohli 

nejprve přičíst deset a pak teprve odečíst tři. Ale jak se ukázalo, tak tento postup 

zahrnuje nezbytné posuny pozornosti mezi jednotkovou a desítkovou tyčkou. Pokud 

máme příklad 8 + 7, soustředí se naše pozornost nejprve na jednotkovou tyčku, a proto 

je vhodné nejprve provést všechny výpočty na jednotkové tyčce a pak teprve přesunout 

pozornost k tyčce desítkové. Pokud bychom nejprve přičetli deset, a pak se vraceli zpět 

k jednotkové tyčce, abychom odečetli tři, tak nás to zbytečně zdržuje při počítání. Tento 

postup je brán jako podřadný, ovšem vyloučený není. 

Naučení správného postupu nám pomůže při řešení složitějších příkladů. Příklady pak 

pro nás budou srozumitelnější. Například při sčítání 7 k996 si můžeme povšimnout 

výhody správného postupu. Na jednotkové tyčce přičteme tři a pak postupujeme doleva 

na desítkovou a stovkovou tyčku, které vynulujeme, a na další tyčce nastavíme tisíc. 

Pokud bychom postupovali druhým způsobem, trvalo by nám to mnohem déle, protože 

bychom se nejspíš hodně zdrželi při přičítání deseti k devadesátce, následně k devíti 

stům a pak bychom teprve přešli k tomu, že nastavíme tisíc. Nakonec bychom se museli 

zpětně vrátit ještě k jednotkové tyčce a přičíst kní tři kuličky, na což můžeme během 

zdlouhavého postupu zapomenout. 

996 + 7 = 1003 

Odečteme 3 
(- 3 = - 5 + 2) 

Přičteme 10 Nastavíme 996 
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!Pozor - u odčítání je to jinak. Nejprve odečteme z desítkové tyčky a pak 

teprve přičteme na jednotkové tyčce. 

1 6 - 7 = 9 

Nastavíme 16 Odečteme 10 Přičteme 3 

Pokud odčítáme jednociferné číslo, je přirozené, že se naše pozornost nejprve upne 

na jednotkovou tyčku. V tomto případě hned zjistíme, že sedm od šesti nepůjde odečíst, 

proto si musíme vypůjčit deset z desítkové tyčky. V tomto okamžiku odečteme deset, 

ale jelikož jsme chtěli odečíst pouze sedm, musíme hned vzápětí tři přičíst. Neboli 

doplňkové číslo k sedmi jsou tři. 

Pokud bychom chtěli tento postup převrátit, a nejprve bychom tři přičetli, museli 

bychom pak přesunout pozornost k desítkové tyčce a tam deset odečíst. V podstatě 

bychom nejprve zjistili, že nemůžeme na jednotkové tyčce odečíst sedm, podívali 

bychom se na desítkovou tyčku, zda můžete odčítat sedm od deseti. Potom bychom 

znovu přesunuli pozornost k jednotkové tyčce, přičetli doplňkové číslo tři a nakonec 

se vrátili k odečtení deseti. Tento postup je zbytečně zdlouhavý. Vyžaduje přesunování 

pozornosti a výsledkem našeho snažení může být, že zapomeneme odečíst deset 

z desítkové tyčky. 
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Výhoda správného postupu se opět ukáže, pokud budeme počítat složitější příklady. 

Můžeme si to názorně předvést např. u příkladu 1000 - 1 = 999. Při správném postupu 

můžeme mechanicky postupovat zleva doprava. 

1 0 0 0 - 1 = 9 9 9 

Každé použití špatného postupu se projeví. Bude nás to stát více času a hlavně mnohem 

víc práce. 

4.1.2 Sčítání a odčítání dvoumístných čísel 

Při počítání s dvoumístnými čísly pracujeme na dvou tyčkách - jednotkové a desítkové. 

Při nastavování vícemístného čísla vždy začínáme nejvyšší číslicí. Proto zde 

nejprve začínáme na desítkové tyčce. Stejně i při výpočtu nejprve začínáme 

s desítkovou tyčkou. Základním pravidlem pro počítání na abaku je, že se pracuje zleva 

doprava. Díky tomuto pravidlo je zaručena lepší účinnost a opět rychlost, jelikož lze 

nastavovat čísla již tehdy, když je čteme, nebo nám je někdo diktuje. Tím pádem s nimi 

lze i rovnou počítat. 

Tento postup zleva doprava je pro nás přirozený. Vtom je velká výhoda oproti 

písemnému počítání, kdy postupujeme opačně od nejnižšího čísla. 
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Při počítání s dvoucifernými čísly platí stejná pravidla. Jen se počítá na více tyčkách. 

Předveďme si to opět názorně na příkladech. 

14 + 25 = 39 

Nastavíme 45 Přičteme 20 Přičteme 7 
(tedy 5 0 - 3 0 ) (tedy 1 0 - 3 ) 

První příklad je velmi jednoduchý, jelikož se v něm nevyskytují žádné přechody. 

Naopak u druhé úlohy máme přechodů hned několik. Nejprve 40 + 20, kdy jde 

o přechod přes 5. Poté musíme přičíst sedm k pěti. To je docela obtížné, protože 

nejprve máme přechod přes deset. Ten vyřešíme tak, že odečteme doplňkové číslo 3. 

Musíme ho však odečíst od pěti, takže znovu užijeme další doplňkové číslo, tentokrát 

u přechodu přes 5. Tedy odečteme pětku a přičteme doplňkové číslo dva. 

Nyní názorně vidíme, jak je výhodné postupovat správně a naučit se používat 

doplňková čísla. 

45 + 27 = 72 
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Počítání na sorobanu nám v tomto případě může připadat složité. Ale pokud zkusíme 

tuto úlohu spočítat zpaměti, dojdeme k tomu, že je to také velmi složité. Většina z nás 

pravděpodobně využije sčítání pomocí rozkladu. Na sorobanu je to a to jednodušší, že si 

nemusíme nic zapamatovávat, stačí si to jen namodelovat. Pokud budeme soroban 

využívat často, po určité době nám ani nepřijde, že je to složité. Počítání na sorobanu je 

pouze mechanické. 

Pro úplnost si předvedeme ještě příklady na odčítání a názorně š i je vyřešíme. 

7 9 - 2 3 = 56 

Znovu je druhý příklad obtížnější, ale čím více budeme procvičovat používání 

doplňkových čísel, tím se nám to bude zdát snadnější. 
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4.1.3 Sčítání a odčítání vícemístných čísel 

Metoda pro sčítání vícemístných čísel se vůbec neliší od metody používané pro sčítání 

jednomístných a dvoumístných čísel. Vždy se začíná od nejvyšší číslice k té nejnižší. 

Musíme pamatovat na všechny zásady, které byly popsány již dříve. Potom by nám 

sčítání i odčítání vícemístných čísel nemělo dělat potíže. 

Pro lepší srozumitelnost uvádím několik ilustrujících příkladů. 

4 5 6 + 7 8 9 = 1245 
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3179 + 5876 = 9055 

Stejně tak u odčítání vícemístných čísel budeme odčítat postupně každý řád, neboli 

tyčku potyčce, až dojdeme k poslední nejnižší číslici. Pokud dodržíme 

všechna pravidla, měli bychom bez problému dojít ke správnému výsledku. 

6 2 3 - 3 7 5 = 248 
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6342 - 2547 = 3795 

4.1.4 Procvičování sčítání a odčítání 

Počítání na abaku se velmi zjednoduší, pokud budeme mít někoho, kdo nám bude čísla, 

která máte počítat, říkat nahlas nebo číst. Čísla by měla být čtena jasně a rychle. 

Pro dosažení žádoucí dovednosti na počítadle jsou vhodná určitá početní cvičení. Pěkné 

cvičení je devětkrát za sebou sečíst číslo 123 456 789. Pokud se dobereme správného 

výsledku, bude na sorobanu nastaveno číslu 1 111 l i l 101. 

Dalším cvičení je obdobné - devětkrát odečíst číslo 123 456 789 od výsledku 

předchozího cvičení. Po vyřešení bychom měli mít na počítadle nastavenou nulu. 
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Do třetice si můžeme zkusit cvičení, kdy si tyčky na sorobanu pojmenujeme písmeny -

jednotková tyč je I, desítková H atd. (viz obr.). 

A B C D E F G H I 

Pak na tyčkách GHI, kde I je jednotkovou tyčkou, přičteme devětkrát 789. Dále 

na tyčkách DEF devětkrát přičteme 456 a nakonec devětkrát přičteme 123 na tyčky 

označené ABC. Opět bychom se měli dostat k číslu 1 111 111 101. 

Tato tři cvičení zahrnují každý postup, který nás může potkat při sčítání a odčítání 

na tomto počítadle. 

Pro zajímavost: odborník, který dosáhl třetího stupně odbornosti v sorobanu, dokáže 

každé z těchto tří cvičení vypočítat během jedné minuty. Odborník prvního stupně to 

zvládne za pouhých 30 vteřin. 

l U i l 
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5 Návštěva japonské školy 

Japonská škola v Praze (Puruha nihonjin gakko) 
Skutečského 1388 
Praha 6 

Z důvodu nedostatku materiálů o sorobanu v České republice, jsem navštívila i 

Japonské velvyslanectví v ČR. Zde jsem získala kontakt na pana doktora Sýkoru z FF 

UK, který mi umožnil návštěvu Japonské školy v Praze. Z důvodu jazykové bariéry mi 

pomohl i jako překladatel. Předem jsem si měla připravit obecné informace o mé práci 

a otázky, které na ně budu mít. Pan doktor Sýkora pak všechny mé informace i otázky 

přeložil do japonštiny. 

Před touto návštěvou jsem měla základní povědomí o japonském školství, přesto mě 

odlišná kultura překvapila. Nicméně jsem si z japonské školy odnesla zajímavý zážitek, 

ale i zklamání z toho, že se soroban v současném japonském školství již téměř 

nepoužívá. 

V následujícím textu jsem zpracovala odpovědi na mé dotazy ohledně sorobanu. 

Poskytla mi je paní učitelka Reiko Kano, která vyučuje 4.třídu na této škole. 

5.1 Osnovy 

Do předminulého roku platily starší osnovy, ve kterých byly pro výuku sorobanu 

vyčleněny 4 hodiny za rok ve 3.třídě. V současné době platí nové osnovy, kde byla 

výuka sorobanu ještě více omezena. Vyučují se pouze 2 hodiny ve školním roce třetího 

ročníku. 

Jde pouze o předání základních informací v duchu zachování japonské tradice. Žáci se 

mají seznámit s tvarem počítadla a základním principem výpočtu. Soroban je brán jen 

jako další možná pomůcka promodelování čísel a výpočtů. 
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V osnovách je s počítání na sorobanu uvedeno jen jako okrajová výuka. Je naplánována 

nakonec února, což je v Japonsku konec školního roku. Děti si mají seznámit s 

možnostmi sčítání a odčítání na sorobanu a propojit tak matematické znalosti 

s japonskou tradicí. 

5.2 Jak probíhá výuka sorobanu 

Po rozdání sorobanů si s nimi děti nejprve hrají. Přesouvají kuličky, aby si zažily, kdy 

je na počítadle nastavená nula. 

Potom učitel dětem vysvětlí základní princip počítání na sorobanu a přejde k příkladům, 

které se na abaku znázorní. Jde pouze o příklady, které jsou děti schopny spočítat samy 

z paměti. Pokud se podíváme na přiložené listy z učebnice, vidíme, že jsou tam příklady 

s přechodem přes pět, ale přes 10 již nikoliv (viz Příloha II). 

5.3 Proč se v Japonsku přestává soroban využívat? 

Je několik důvodů, proč se v japonském školství, ale i v běžném životě přestal soroban 

používat. Především je to z důvodu modernizace. Japonsko je jednou znejvětších 

počítačových velmocí. Počítače nyní umožňují provést výpočty mnohem rychleji, takže 

počítadla jim nemohou konkurovat. Vyvstala tedy otázka, proč nadále využívat 

obyčejné počítadlo, když počítače nabízejí v současnosti snazší i rychlejší řešení 

výpočtů. 

V důsledku dochází k tomu, že stále méně Japonců dokáže soroban používat. 

Dovednost počítat na sorobanu,lze získat pouze v soukromých kurzech nebo 

předáváním znalostí v rodině, protože školy se již výuce počítání na sorobanu téměř 

nevěnují. 

Následkem je i skutečnost, že většina Japonců již počítadla nevlastní, a proto se ani 

nemohou více používat ve škole jako matematická pomůcka. 

Od toho všeho se odvíjí i to, že většina učitelů již neumí se sorobanem pracovat, atak 

znalosti nepředává dál. Pouze se omezí na několik málo informací, které poskytuje 

učebnice (viz Příloha II). 
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v neposlední řadě k omezení užívání sorobanů vedlo i poznání, že některým dětem 

soroban ne úplně vyhovoval. Žákům chyběla schopnost souhrnu. Činilo jim problém 

představit si, že jedna kulička má hodnotu jedna a stejná kulička, ale umístěná nad 

lištou má hodnotu pět. Stejně je to i u příkladu s mincemi. Jedna má hodnotu 2 a druhá 

10, ale děti vidí jen dvě mince, ne jejich hodnoty. Z tohoto důvodu se začali v Japonsku 

využívat jiné pomůcky pro vytváření číselných představ. 

Dalším problémem při počítání bylo znázornění čísla na sorobanu. Kuličky, se kterými 

se počítá, se přisunují ke středovému trámku, takže jsou v prostoru. Děti jsou však 

zvyklé dívat se na spodní hranu počítadla. Je pro ně nepřirozený posun od základny. 

Jsou zmatené z toho, že kuličky se zvětšujícím se číslem ke spodní linii nepřirůstají, ale 

ubývají. 

Asi posledním důvodem pro upuštění od sorobanu je představa jednotek. Pokud je 

soroban menší, může mít jednotkové místo pohyblivé, podle toho jak velké číslo chcete 

znázornit. Toto pohybování s desetinou čárkou je pro děti velmi obtížně pochopitelné, 

protože tyčka, která v jednom případě znázorňovala desítky, může v následujícím 

příkladu zastupovat jednotky. 

5.4 Jiné matematické pomůcky 

5.4.1 Počítání na prstech 

Zaujalo mě, že v Japonsku se na prstech počítá odlišně než u nás v Čechách. My při 

počítání čísla ukazujeme vztyčenými prsty. Zatímco v Japonsku počet neukazují, ale 

schovávají do dlaně. Například číslo tři ukáží třemi prsty sevřenými v pěst. Jejich 

odlišný způsob je založen na tom, že si čísla drží. 

Proto jsem se ptala, zda využívají počítání na prstech více ve výuce matematiky. 

Počítání na prstech v Japonsku se ale využívá jen v 1., ojediněle ve 2.třídě. Většinou 

pouze do doby, než žáci začnou počítat s většími čísly nad deset. Záleží však na učiteli. 

Někteří počítání na prstech nedovolují vůbec. Pokud děti smí prsty používat, v převážné 

většině tento způsob samy opouští ve chvíli, kdy se přejde k větším číslům, které už 

nelze na prstech znázornit. 
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5.4.2 Kostičky 

Místo sorobanu se nyní využívají v japonském školství kostičky. Jde o to, že děti 

modelují čísla pomocí stejných barevných kostek. Když se dostanou k větším číslům, 

dostanou další kostky. Například mají namodelovat číslo 100. K dispozici mají kostky 

o hodnotě 1. Vytvoří tedy čtverec o straně 10x10 kostek. Následně jim učitel dá jinou 

kostku, která je stejně velká a stejně barevná jako oněch 10x10 malých, má proto také 

hodnotu 100. 

Velmi podobnou pomůcku využívají například Montessori školy. 

5.5 Jiné využiti sorobanu 

Podle získaných informací se soroban nyní více využívá pro starší lidi. Podle všeho 

práce na tomto abaku aktivuje mozkové centrum pro jemnou motoriku, což následně 

zlepšuje celkovou hybnost. Kromě toho některé výzkumy zjistily, že má práce 

na sorobanu vliv na celkovou práci mozku. Jeho používání vyvažuje rozvoj obou 

mozkových hemisfér, protože při používání sorobanu zaměstnáváte současně hmat, 

zrak, sluch i další mozková centra. Soroban je nejen zábavný, ale současně má i dobrý 

vliv na zdraví. 
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6 Soroban? 
Při učení sorobanu se rozdělují uživatelé tohoto abaku podle toho jak dobře, tedy jak 

rychle a především správně dokáží provést výpočet. Tito uživatelé mohou dosáhnout 

několika úrovní, které se pak podle určitých ustanovení určují pomocí osvědčených 

testů. Celkem lze projít deseti úrovněmi, přičemž dosažením první úrovně se stáváte tím 

nej lepším. 

V knize The Japanese abacus je možné nalézt několik vybraných testů různých úrovní. 

Využila jsem tyto testy a zadala je studentům pedagogické fakulty, abych zjistila, zda 

obyčejný student je schopný svými běžnými výpočtovými metodami zvládnout tyto 

testy. Zvolila jsem šestou úroveň, tedy střední úroveň obtížnosti (viz.Příloha XXIVa,b). 

V testu je za úkol vypočítat deset daných příkladů v časovém limitu pět nebo deset 

minut s úspěšností 70%. Nejprve byly zadány příklady s násobením a pak příklady 

obsahující sčítání a odčítání. 

Obecně je známo, že násobení na abaku je nejobtížnější a nejméně efektivní 

v porovnání s počítáním pomocí kalkulátoru. Přesvědčit se o tom můžete z doložených 

informací o soutěži, která proběhla mezi japonským obchodníkem, který používal 

soroban a americkým účetním užívajícím elektronický kalkulátor. V roce 1946 proběhl 

tento závod v počítání v Tokyu. Zástupcem elektronického kalkulátoru byl Američan 

Thomas Nathan Wood, který byl pro tuto příležitost vybrán, jelikož zvítězil 

v matematické soutěži. Byl považován za největšího odborníka v užívání 

elektronických kalkulátorů. Japonským reprezentantem, specialistou na soroban, byl 

Kiyoshi Matsuzaki. Tito dva zástupci dvou různých matematických pomůcek soutěžili 

v počítání příkladů na sčítání, odčítání, násobení i dělení. Během této soutěže soroban 

zvítězil ve třech ze čtyř zadaných matematických operací. Pouze v násobení byl 

elektronický kalkulátor rychlejší (Kojima, 1954). Podle těchto informací jsem i já 

předem předpokládala, že v násobení budou výsledky zadaných testů lepší. Násobení na 

sorobanu je obtížnější, lze ho proto často rychleji provést písemně. 
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Tento můj předpoklad se skutečně potvrdil. Příklady s násobením studentům nedělaly 

velké potíže. Téměř celá sledovaná skupina byla schopna zvládnout dané úlohy 

v zadaném čase i s korektními výsledky. 

Ovšem po opravení testů se sčítáním a odčítáním se objevil zajímavý výsledek. Ani 

jeden ze studentů nebyl schopný vypočítat všech deset sloupců. Dokonce žádný z nich 

se nedostal ani do tolerance 70%. Nejlepší student měl pouze polovinu správných 

výpočtů. Většina ostatních se dobrala pouze 2 - 3 správných výsledků. 

To není příliš dobré, pokud předpokládám, že sčítání a odčítání je základem 

matematiky. V tomto případě se skutečně ukázalo, že ve srovnání s japonskou úrovní 

práce na sorobanu máme nedostatky. Nedokážu říci, jak moc je toto zjištění zásadní, ale 

mohlo by být užitečné, umět si spočítat během několika minut, kolik stojí zboží 

v nákupním košíku. Z tohoto hlediska by bylo vyučování sorobanu určitě velice 

zajímavé a užitečné. 

Nicméně stále zůstává nezodpovězená otázka, zda je skutečně tak potřebné a vhodné 

apelovat na rychlost. I když v případě sorobanu je důležitá i přesnost. V současné době, 

kdy je především kladen důraz na individualitu, které se má učitel přizpůsobovat, je 

poněkud obtížné přijít s takovouto pomůckou, u které se měří především rychlost a 

správnost výpočtu. Myslím ale, že takovéto tvrzení si dovolí pouze ti, kteří soroban 

sami nikdy nepoužili, protože soroban v sobě skrývá mnoho dalších možností. 
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7 Vlastní experiment 

7.1 Základní škola Čerčany 

Experiment probíhal na ZŠ Čerčany. Základní škola Čerčany je běžnou základní školou, 

nemá žádnou specializaci. Chodí doni žáci zČerčan a z přilehlých vesnic, které 

správně patří pod Čerčany. Škola má dva stupně, přičemž některé ročníky mají 

zastoupení dvou tříd. 

Měla jsem možnost využít některou z tříd na prvním stupni pro mou praxi k diplomové 

práci. Vybrala jsem si třetí ročník, protože jsem žáky z této třídy znala již ze své 

dřívější školní praxe. V této třídě je celkem 17 dětí, z toho je 6 dívek a 11 chlapců. 

V průběhu experimentu jsem v této třídě učila celkem 3 měsíce (od října do konce 

ledna), většinou dvakrát týdně. Zpočátku to byly celé hodiny, později pouze 20 

minutové úseky. Výuku jsem vedla podle pracovních materiálů z Anglie (Markarian, 

2003) a podle vlastních připravených materiálů. K dispozici jsem měla 19 menších 

počítadel a jedno velké modelové počítadlo vyrobené žáky z Odborného učiliště 

v Hostinném v rámci odborného výcviku. 

7.2 Metodika výuky 

Při výuce sorobanu jsem vycházela především z materiálů od Markariana (2003). 

V nich je stručně popsáno, jak postupovat při výuce sorobanu. Materiály jsou psány pro 

anglické školy pro výuku sorobanu, ale bez hmotných počítadel. Přesto se dají velice 

dobře použít i v našich podmínkách. 

Postup výuky lze seřadit do několika bodů. 
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Samotné seznámení se sorobanem. Přesný popis z čeho se skládá (rám, drátky 

s navlečenými kuličkami a lišta, která je rozděluje na 4 spodní a jednu řadu 

horních kuliček). 

Velice důležitý je proces vynulování. Je potřeba soroban několikrát za sebou 

překlopit, aby všechny kuličky spadly dolu. Potom se počítadlo opatrně položí 

na stůl a ukazováčkem se přejede po horní řadě kuliček, aby se posunuly 

všechny kuličky od lišty k rámu. 

Následuje přesné určení, kterými prsty se má na sorobanu pracovat. Dolní 

kuličky směrem nahoru posunuje palec, směrem dolu ukazováček. Horní 

kuličky v obou směrech posunuje ukazováček. Pokud se nastavuje takové číslo 

(např.sedm), kdy se posunuje horní i dolní kuličky směrem k liště, používá se 

ukazováček i palec najednou. 

Pak se přistupuje k samotnému způsobu nastavování čísel. Nejprve se vysvětlí 

hodnoty kuliček a jednotlivých sloupců. Potom se předvede nastavení čísel od 

jedné do devíti. Nakonec lze nastavovat různá čísla, kdy je vhodné vztahovat je 

do souvislostí (viz 1.hodina). Záci se mají naučit čtení těchto nastavených čísel. 

Nyní žáci sami nastavují jednotlivá zadaná čísla na svých počítadlech. 

Pokud již žáci umí nastavovat čísla bez obtíží, přistupuje se k jednoduchým 

početním operacím. Začíná se sčítáním dvou čísel bez přechodu. Následuje 

sčítání více než dvou čísel a zařazuje se i odčítání. Opět postupně. Nejprve 

odčítání dvou čísel a následně více než dvou čísel. 

Po zvládnutí jednoduchých příkladů se přechází k vysvětlení způsobu výpočtu 

příkladů s přechodem přes pět, jak pro sčítání, tak i pro odčítání. Postupuje se 

znovu nejprve s dvěma čísly, následně lze přidat více čísel. 

Stejný průběh má i další krok, kdy se žákům vysvětlí postup při výpočtu 

příkladů s přechodem přes deset. 

Nakonec se přistupuje k nejsložitějším příkladům s přechodem přes pět i přes 

deset. Postup je opět totožný. (V mé výuce jsme k tomuto učivu již nedošli.) 
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Při mé výuce jsem se s menšími odchylkami řídila tímto postupem. Využívala jsem 

pracovní listy z těchto materiálů, ale i vlastní pracovní listy a pomůcky (např.domino, 

pexeso,..), vyrobené malé sorobany a velké modelové počítadlo, dále literaturu 

zabývající se sorobanem a různé elektronické odkazy. 

Konzultovala jsem s odborníky z Pedagogické fakulty UK a z Filozofické fakulty UK 

(Institut Dálného východu). Radila jsem se i v Japonské škole v Praze s paní učitelkou 

Kano, která znala problematiku sorobanu. 

7.2.1 1. hodina - Seznámení s počítadlem 

8.10.2007 

V první hodině proběhlo především základní seznámení s japonským počítadlem. Děti 

na první pohled zaujalo, protože to byl nový prvek v jejich třídě a především šlo 

o zajímavou změnu z běžného vyučování. Je zajímavé, že tato třída využívala různá 

počítadla jako pomůcku pro výuku. Překvapuje mě to především z toho důvodu, že 

během mých praxí jsem navštívila různé školy, a téměř v žádné třídě jsem se nesetkala 

s používáním počítadel.. 

Přestože však děti pracovaly s počítadly, nedokázaly určit, čím se tento japonský 

abakus liší. Hlavní rozdíl viděly pouze ve velikosti, nebo že je vyrobené ze dřeva,... 

Teprve po mé nápovědě se dostaly k rozdílnému počtu kuliček a svislému uspořádání. 

Tato úvodní hodina měla děti především nalákat, aby měly zájem pracovat se 

sorobanem. Snažila jsem se je vtáhnout do problematiky této zajímavé pomůcky. 

Vyprávěla jsem jim, jak rychle a přesně se sorobanem dokáží počítat v Japonsku, že 

dokonce pořádají soutěže, atd. 

Nakonec jsem se jim snažila vysvětlit stavbu počítadla a základy nastavení čísla. 

Nejprve jsem na modelovém počítadle žákům ukázala čísla od jedné do devíti a pak až 

do dvaceti. Právě přechod k desítce a jedenáctce dělal dětem problémy. Obtížný pro ně 

byl posun na desítkovou tyčku. Určité potíže vyvstávaly i u jednotkové tyčky, protože 

to nebyla první tyčka počítadla. Tento problém jsem předvídala, proto jsem tyčku 

předem výrazně označila. 
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Zajímavá situace nastala, když jsme přešli k nastavení čísla jedenáct. Na počítadle bylo 

nastavené číslo deset, a já se žáků zeptala, zda by uměli nastavit číslo jedenáct. Předtím 

jsme si ukázali, jak se nastavují čísla od nuly do desítky. 

Několik žáků se přihlásilo a postupně chodili k modelovému počítadlu, kde se snažili 

číslo jedenáct nastavit. 

První žák přidá k deseti další kuličku, takže nastaví dvacet. 

Já: „Ne, takto je to dvacet." 

Počet hlásících se dětí se zmenší. Přesunu kuličky tak, aby bylo opět nastavené číslo 

deset, a vyvolám dalšího žáka. 

Jde k počítadlu a nastaví s mou pomocí správně jedenáct. Musím mu ještě znovu u 

počítadla zopakovat, kde jsou jednotky a kde desítky. 

Po této činnosti jsem přešla k modelování různých dalších čísel. Podle materiálů od 

Markariana (2003) je vhodné modelovat čísla v souvislostech. V tomto případě jsem se 

přesně držela materiálů a ukazovala dětem čísla spojená s Japonskem (např. Japonsko 

má 4 ostrovy, 80 činných sopek,...). 

V této chvíli již měly děti k dispozici vlastní počítadla a měly zkoušet tato čísla 

nastavovat na svých sorobanech. Kontrola probíhala opět tak, že jsem čísla současně 

nastavovala na velkém modelovém počítadle a průběžně jsem procházela mezi žáky a 

sledovala, jak pracují. 
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7.2.2 2. hodina - Začátek sčítání 

12.10.2007 

V této hodině jsem chtěla začít s jednoduchým sčítáním, aby žáci od začátku poznali, že 

jim toto počítadlo může skutečně pomoci při výpočtu. Nejprve jsme se opět věnovali 

nastavení různých čísel, tentokrát vztahujících se k České republice, která měly děti 

za úkol doma vymyslet (viz Příloha IIIa,b)J. 

Potom jsem chtěla samovolně přejít k příkladům, proto jsem se žáků zeptala: 

Já: „Umíte změnit číslo 433 na číslo 489?" 

Děti: „Ano!" 

Já: „A jak to uděláte?" 

(Většina třídy se hlásí. Chtějí to ukázat na modelovém počítadle. Vyvolám Tomáše.) 

Tom: „Přidám tam tuhle kuličku a pak ještě tyhle dvě." 

(Dává dolů pětkovou kuličku na desítkové tyčce a pak přidává ještě pětkovou 

a jednotkovou kuličku na jednotkové tyčce.) 

Takto jsme došli k tomu, že teď spočítali příklad. Napíšu jim ho na tabuli —> 433 + 56 = 

489. 

Vysvětlím jim, že museli přidat 56, aby získali číslo 489. 

Zkoušíme změnit několik dalších čísel a říkat si, kolik jsme přidali. Nakonec dětem 

zadám několik příkladů, které mají spočítat na počítadle, a vždy jednoho z žáků 

vyvolám, aby příklad znázornil i na tabuli. Předem jim vysvětlím, jak budeme příklady 

znázorňovat. První číslo bude mít jednu barvu kuliček a druhé přičítané číslo bude mít 

jinou barvu. 

Potom jsme zaznamenávali příklady na tabuli. Nikola to pořád moc nechápala, tak jsem 

ji vzala k tabuli, aby mi na příkladu 15 + 63 = 78 ukázala jak počítá. 

někteří žáci úkol nepřinesli, proto dostali navíc zadáno, že mají čísla rovnou i zobrazit na schématu 
sorobanu 
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Nikola si vezme křídu a správně nakreslí první číslo 15. Pak jí podám červenou barvu, 

aby přičetla 63. Začíná od desítkové tyčky a přičte padesát, pak přejde k jednotkové 

tyčce a přičte tři. Nevšimla si, že na desítkové tyčce přičetla o jednu kuličku méně. 

Nakonec jí to musím ukázat, aby se mohla opravit. 

7.2.3 3. hodina - Procvičování sčítání 

15.10.2007 

Na začátku hodiny jsme si zopakovali nastavení čísel a pak hned následovala krátká 

rozcvička na sčítání řetězců čísel. Po každém řetězci probíhá kontrola pro ty, co to 

nezvládají, na velkém počítadle s mezivýsledky. Pokud to stále ještě někdo nechápe, 

může mu poradit soused, který tomu rozumí. 

Zajímavá situace nastala, když jsem zadala dětem příklad: 8 + 71 + 20 = 99. Jako první 

se přihlásil Jirka, šla jsem se podívat k němu, co má za výsledek na soroban. Měl tam 

správně 99. 

Pak jsem se zeptala: „Kolik to tedy vyšlo?" 

Jirka: „Sto." 

Znovu jsem se zeptala: „Opravdu je to sto?" 

Jirka se podíval na počítadlo a odpověděl: „Ano, sto." 

Tak jsem s ním přesně po kuličkách spočítala kolik má nastaveno na počítadle. Došli 

jsme ke správnému výsledku 99. Nakonec jsem ještě od Jirky chtěla, aby mi nastavil, 

jak vypadá správně nastavené číslo sto. 

Po zadané rozcvičce jsem pro žáky měla připravené jednoduché pracovní listy 

na sčítání bez přechodu (viz Příloha IV). Z tohoto důvodu jsme si na tabuli opět ukázali, 

jak správně graficky znázorňovat dvě čísla, která sčítáme. Zdůrazňuji jim, že první číslo 

bude jednou barvou a to druhé, které budou přičítat, bude odlišnou barvou. Potom jim 

rozdám testy, aby je mohli samostatně vyplnit. Ještě je upozorním, že mají udělat pouze 

prvních šest příkladů. Kdo bude hotov, může zkusit následující tři, které jsou obtížnější, 

protože se sčítají dvě trojciferná čísla. 
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7.2.4 4. hodina - Přechod přes 5 

22.10.2007 

Na začátku této hodiny jsem dětem na počítadla nalepila štítky s písmeny J,D,S, které 

označovaly jednotky, desítky a stovky, abych dětem zjednodušila práci s číselnými 

řády. 

Po tomto technickém opatření jsme se vrátili k opraveným testům z minulé hodiny. 

Přestože jsme si několikrát ukázali, jak barevně znázorňovat sčítání, tak se vyskytlo 

mnoho chyb právě v barevnosti. Často děti odlišovaly barevně ne jednotlivá čísla, ale 

jednotkové a desítkové kuličky. Pokud se dostaly i k obtížnějším příkladům, které 

obsahovaly stovky, tak kreslily většinou tyto kuličky stejnou barvou jako ty desítkové, 

(viz Příloha IVa,b,c) 

Znovu jsem tedy dětem na tabuli zopakovala, jak postupovat, když znázorňujeme 

sčítání dvou čísel. Pak jsem již přešla ke sčítání s přechodem přes pět. 

Začínali jsme na jednoduchém příkladu 3 + 4 = 7. Tento příklad žáci samozřejmě 

dokáží vypočítat zpaměti. Já jsem ale chtěla, aby to uměli provést na počítadle 

a graficky znázornit postup na tabuli. 

Vyvolala jsem k tabuli Petra, který to chtěl třídě ukázat. Jde k modelovému počítadlu, 

kde nastaví nejprve na jednotkové tyčce číslo tři. Potom jednu kuličku vrátí dolů a přidá 

horních pět, tím celý výpočet ukončil. Na počítadle je nastavený správný výsledek 

sedm. 

Zapíšu tento postup číselně na tabuli - > 3 - 1 + 5 = 7. S dětmi to společně spočítáme, 

abychom si ověřily, zda Petr došel ke správnému výsledku. 

Následně tento postup přepíšu jako 3 + 5 - 1 = 7 . Zdůrazním, že 5 - 1 jsou čtyři, které 

skutečně chceme přičíst ke třem. 

43 



Jakmile to děti pochopí, zadám jim opačný příklad, tedy 4 + 3. Záci za chvíli přijdou 

nato, že číslo tři si představíme jako 5 - 2 . Takto postupuji i pro další čísla, která jsou 

spojená s přechodem přes pět. 

Vypadá to, že to děti pro jednociferná čísla chápou, proto jim ještě v závěru hodiny 

zkouším zadat těžší příklad: 24 + 53 = 77. 

Vyvolám Tomáše, aby šel příklad znázornit na tabuli. 

Na připravené schéma počítadla nejprve nakreslí číslo 24. Na desítkovou tyčku přidá 

padesát, potom přičte k jednotkové tyčce pět a nakonec dvě kuličky z jednotkové tyčky 

škrtne. 

7.2.5 5. hodina - Odčítání 

29.10.2007 

Ještě než začnu s rozcvičkou, ukážu dětem na tabuli, jak se odčítá. Předvedu jim to 

na příkladu 87 - 22 = 65, i s přesným nákresem, kdy nadbytečné kuličky mají škrtnout. 

Něco podobného jsem dělala s nimi již v minulé hodině u příkladů s přechodem. 

Potom se vrátím ke krátké rozcvičce, kdy sled čísel píšu na tabuli a současně nahlas 

předříkávám. Zkouším jim zadat rovnou i čísla, která mají odečíst. 

5 + 23 - 8 + 57+ 12 = 89 

13 + 3 5 - 4 0 + 61 -5 = 64 

74+ 1 5 - 3 3 + 22+ 10 = 88 

Na každý příklad vyberu i jednoho žáka, který ho počítá na velkém modelovém 

počítadle. 

Po rozcvičce dětem rozdám pracovní listy, kdy jedna skupina má napsat nad obrázek 

sorobanu číslo, které je na něm nastavené, zatímco druhá skupina má číslo nakreslit 

na soroban. Jakmile tento pracovní list vypracují, mohou si vybrat další - sčítání nebo 

odčítání (viz Příloha Va, b, c). 
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Od následující hodiny jsem měla na výuku jen část hodiny, ne celých 45 minut, ale 

většinou pouze 20 minut. Bylo to z toho důvodu, že žáci museli dál postupovat 

v předepsaném učivu matematiky. Kvůli tomu jsem s dětmi většinou stihla udělat jen 

jedno cvičení. Někdy dokonce došlo k tomu, že jsme některá cvičení dělali na etapy dvě 

nebo tři hodiny (např. domino). 

Nedostatek času způsobil, že některá cvičení nemohla být úplně dokončena. Z tohoto 

důvodu bylo i upuštěno od výuky složitějších příkladů s kombinací přechodů. Nicméně 

na druhou stranu díky malé časové dotaci žáky počítání neomrzelo. 

7.2.6 6. hodina - Přechod přes 10 

5.11.2007 

V této hodině jsem s dětmi začala probírat přechod přes deset. Na začátku opět proběhla 

rozcvička, kdy ti nej lepší mohli získat „tahák" s nápovědou pro přechody přes pět. 

Ostatní, kteří nevyhráli, si mohou tento „tahák" vyrobit do příští hodiny sami doma. 

Po rozcvičce jsme si znovu zopakovali přechody přes pět a pak jsem dětem na tabuli 

vypsala jak postupovat při počítání přechodů přes deset, a to jak pro sčítání tak i pro 

odčítání. 

Děti evidentně vidí v postupu systém. Po několika prvních číslech následující postup již 

říkají úplně samy. 
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7.2.7 7. hodina - Procvičování přechodů 

9.11.2007 

V předchozích hodinách žáci většinou samostatně vypracovávali různé pracovní listy. 

Z tohoto důvodu jsem jim chtěla zadat jiný úkol, aby je práce se sorobanem neomrzela. 

Současně bylo potřeba zařadit takové cvičení, aby se mohli zapojit všichni. Žáci ve třídě 

byli na poměrně rozdílných úrovních. 

Vyřešila jsem to nakonec přípravou několika příkladů s různou obtížností. Nejprve byly 

tři základní skupiny (první, druhá a třetí), které byly i barevně odlišené. Přičemž první 

skupina obsahovala příklady bez přechodů, ve druhé skupině byly příklady s přechodem 

přes pět a ve třetí s přechodem přes deset. Každá tato skupina se ještě dále dělila 

na příklady lehké, střední a těžké (viz Příloha VII). Lístečky s příklady jsem rozdělila 

podle kategorií do mističek, ze kterých si děti mohly vybrat příklad, který zkusí 

vypočítat. 

Jakmile se žák dopočítal výsledku, přišel ke mně a řekl mi ho. Pokud byl správný, 

odškrtla jsem ho jako vyřešený ve výsledkové listině, a žák si mohl jít vybrat jiný 

příklad, který ještě neřešil. Pokud odpověď nebyla správná, musel se vrátit zpět na své 

místo a příklad vypočítat znovu, dokud nedošel ke správnému řešení. 

7.2.8 8. hodina 

12.11.2007 

V této hodině žáci pokračovali v počítání příkladů z minulé lekce. Ale tentokrát dostal 

každý z nich svou kartičku s nadepsanými kategoriemi a s odškrtnutými příklady, které 

stihli vypočítat v minulé hodině (viz Příloha VIII). S těmito kartičkami pak za mnou 

děti přišly, pokud znaly výsledek dalšího vypočítaného příkladu. Jestliže byl správný, 

označila jsem jim do kartičky další hotový příklad. 

Takto měl každý z nich přehled o tom, kolik příkladů jim ještě zbývá k řešení a kolik 

lunu limu uuiuvcnu. íviiic icmu systcin umožnil z,isK.ai pienicu u Cum. iíik ic kuu v icsci. 

úspěšný. 
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V následujících hodinách jsem s dětmi především procvičovala techniku počítání 

na sorobanu. Zaměřovala jsem se ve cvičeních většinou na procvičování problémových 

jevů. Bylo to poměrně hodně obtížné, protože se třída rozdělila do několika skupin. 

Někteří zvládali jakékoliv počítání, i přechody, někteří zvládali pouze přechod přes pět, 

ale byl tu i žák, kterému stále dělalo problém přečíst nastavené číslo na sorobanu nebo 

zadané číslo nastavit. 

7.2.9 9. hodina 

19.11.2007 

V minulých dvou hodinách byly děti hodně v pohybu a poměrně dost hlasité, i když 

stále dobře pracovaly. Proto jsem volila pro tuto hodinu samostatnou práci v lavicích, 

aby se žáci zklidnili. 

Na začátku hodiny jsem s žáky opět zopakovala postup při počítání přechodů přes pět. 

Potom jsem jim zadala cvičení skládající se ze čtyř sloupců čísel, které byly psané pod 

sebou. V jednom sloupci se kombinovalo i sčítání s odčítáním (viz Příloha IX). 

Na tabuli jsem proto dětem vysvětlila, jak se tyto příklady řeší. Dosud se totiž nesetkaly 

se sčítáním a odčítáním v jednom příkladu. Názorně jsem jim ukázala, která čísla se 

přičítají a která odčítají. Potom jsem je nechala pracovat samostatně. 

7.2.10 10. hodina 

23.11.2007 

I v této hodině jsme se chtěla nadále věnovat procvičování přechodů. V předešlé hodině 

jsem zjistila, že dětem nevyhovovaly příklady psané pod sebou, proto jsem jim 

vytvořila cvičení s řetězovitými příklady. 
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Navíc v předchozím cvičením děti psaly pod příklady pouze výsledky. Kvůli tomu jsem 

nemohla zjistit, kde přesně udělaly chybu. Z tohoto důvodu jsem vytvořila tyto 

řetězovité příklady s mezivýsledky (viz Příloha X). 

Jakmile děti cvičení dopočítaly, tak mi ho hned nesly ke kontrole. Pokud jsem jim našla 

nějakou chybu, měly možnost si vzít příklady zpět a přepočítat je. 

7.2.11 11. hodina 

Na této hodině jsem nemohla být přítomná, proto jsem pro žáky připravila pracovní 

listy (viz Příloha XII), které jim zadala paní učitelka, která ve třídě učí. 

7.2.12 12. hodina 

10.12.2007 

Tato hodina proběhla po 14-ti dnech mé nepřítomnosti. Zajímalo mě, co si žáci budou 

pamatovat. Jejich zapomnětlivost se projevila hned na začátku, protože téměř nikdo 

nepřinesl vyplněný pracovní list zadaný v poslední hodině. Přes všechnu mou snahu 

jsem do konce mých návštěv všechny tyto listy nezískala. 

S tím se v dané chvíli nedalo nic dělat, takže jsem přešla k náplni hodiny. Měla jsem 

pro děti další pracovní list (viz Příloha XHIa). Úkolem bylo dopsat číslo, které se musí 

přičíst, aby byl výsledek rovnice roven stu. Pod příkladem byl obrázek sorobanu, 

na kterém bylo nastaveno první číslo z daného příkladu. 

S žáky jsem společně prošla první vyřešený příklad. Předem jsem jim vysvětlila, že 

nemusí v podstatě nic počítat. Stačí, když zjistí, jaké číslo představují prázdné kuličky 

a přičtou kněmu jedna. Protože pokud vezmou prázdné kuličky a přidají je 

k nastavenému číslu, bude na sorobanu číslo 99. Jelikož potřebují, aby výsledek byl sto, 

musí přidat právě ještě jednu kuličku, neboli přičíst jedna, aby se dostali ke správnému 

výsledku. 

Potom jsem děti nechala samostatně pracovat. 
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7.2.13 13. hodina 

17.12.2007 

V této hodině jsem pro žáky připravila matematický diktát. Děti již matematický diktát 

psaly, takže to pro ně nebylo nic překvapivého. Každý dostal papír s deseti schématy 

prázdných sorobanů, na které měly postupně kreslit čísla, která jsem jim zadávala 

(viz Příloha XIV). 

Nejprve jsem jim nadiktovala deset čísel, která kreslily jednou barvou pastelky. 

V dalším kroku děti měly nejprve změnit barvu pastelky, kterou pak kreslily čísla, která 

měly k daným schématům přičíst. 

Na závěr ještě žáci dostali za úkol napsat arabskou číslicí pod všechna schémata 

výsledek, který získali na jednotlivých obrázcích. 

Celkem v těchto deseti příkladech byly tři obtížnější příklady s přechodem. Pokaždé 

jsem děti upozornila, že bude následovat těžší příklad. Přesně jsem ale neurčila, zda 

půjde o přechod přes pět nebo přes deset. 

7.2.14 14.-16. hodina 

7., 11 a 16.1.2008 

Během následujících tří návštěv jsem se věnovala s dětmi sorobanovému dominu, které 

jsem pro ně vyrobila, (viz Příloha XVI) 

Nejprve jsem jim na tabuli názorně ukázala, co je čeká, a jak budeme s dominem 

pracovat. Pak jsem žáky rozdělila do dvou přibližně stejně schopných skupin. Obě 

skupiny dostaly shodný počet stejných kartiček domina. Předem jsem jim zadala, aby si 

každý z nich vybral dvě z těchto kartiček. Ty musí vypočítat, porovnat s ostatními a 

najít správný výsledek. Současně musí sledovat, až budou i jiní chtít výsledek 

nastavený nasorobanu, aby mohl případně přiložit své kartičky, a tím celé domino 

složit. 
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7.2.15 17.-19. hodina 

V následujících třech hodinách jsem měla pro žáky připravená další cvičení, kterými by 

si lépe procvičili nejen čtení čísel na sorobanu, ale i přechody jak přes pět, tak i přes 

deset. První cvičení bylo založeno na tom, že měli podle karet (viz Příloha XVII) napsat 

správně odpovídající arabské číslice. Tato úloha dětem docela šla, takže na další hodinu 

jsem připravila skutečně obtížné cvičení. Tentokrát byl nápodobných kartách 

schematicky znázorněný celý příklad, který žáci měli za úkol přepsat (viz příloha 

XVIII). Na každé kartě bylo předem určeno, zda jde o operaci sčítání nebo odčítání, ale 

nebylo určeno, zda jde o příklad bez přechodu nebo s přechodem. 

Poslední zadané cvičení pro děti bylo opět zaměřené na nastavení čísel na sorobanu 

(viz Příloha XIX). Tentokrát ale žáci neměli tato čísla přepisovat, ale obrázky s různě 

nastavenými čísly seřadit od nejvyššího k nejnižšímu. Pokud se jim to podařilo, mohli si 

se sousedem v lavici zahrát s těmito obrázky pexeso. 

7.2.16 20.hodina 

Tato hodina byla mou poslední, proto jsem se chtěla se třídou rozloučit. Aby jim zůstala 

nějaká vzpomínka, rozdala jsem žákům osvědčení o tom, že prošli výukou na sorobanu 

(viz Příloha XX). K tomu ještě dostali malou sladkou odměnu za to, že během výuky 

dobře pracovali. 
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8 Ánaíýza experimentu 

8.1 Úvod 
/ 

Japonské počítadlo soroban j e v našich zemích netradiční početní pomůckou. Použití 

sorobanu je zcela specifické a bylo popsáno již v předchozí teoretické části této práce. 

Rozdílné techniky výpočtů se samozřejmě odráží i v rozdílných metodách výuky a také 

v chápání a porozumění u jednotlivých žáků. V rámci této analýzy bych se ráda 

zaměřila na fenomény, které jsou spjaté se specifickými vlastnostmi sorobanu. 

Některé fenomény jsou známy z literatury, a byly proto předvídatelné (např. problémy 

spojené s různými hodnotami kuliček v jednom sloupci). Během experimentu však byly 

zaznamenány i situace a jevy, které předvídány nebyly. Přitom byly velice zajímavé a 

pro porozumění procesu osvojování jednotlivých početních dovedností u žáků velice 

důležité. Těmto jevům se ve své analýze budu věnovat především. 

Fenomény, které budou v analýze popsány, lze rozdělit na konceptuální, které se 

vztahují především k reprezentaci čísla na sorobanu, a procesní, které jsou spojené 

s vlastním průběhem výpočtu. 
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8.2 Metodika 

Pro hodnocení výsledků experimentu jsem použila kvalitativní metodu0. Především 

z důvodu velmi malého vzorku sledovaných účastníků. Do výzkumu byla zařazena 

pouze jedna školní třída se 17 žáky. V průběhu experimentu jsem zastávala roli 

pozorovatele, ale současně jsem byla i jedním z účastníků. 

Pro hodnocení jsem používala především vlastní záznamy o průběhu výuky. Tyto 

záznamy byly pořizovány po každé odučené hodině. Hlavní důraz jsem přikládala 

zajímavým situacím, které ve třídě proběhly. Dalším zdrojem informací byly pracovní 

listy, které žáci v hodinách vypracovali. Tyto listy jsem průběžně vyhodnocovala 

a začleňovala do svých záznamů. 

Do hodnocení celého experimentu jsem zařazovala jevy, které se vyskytovaly u většího 

počtu sledovaných osob, případně úkazy naprosto odlišné od postupu všech ostatní. 

Snažila jsem se nalézt možné příčiny těchto jevů, i možné cesty k nápravě v případě 

chyb. 

Hodnocení probíhalo vzhledem k celé třídě, ale i s ohledem na vývoj jednotlivých žáků. 

Nebyl dán žádny přímý hodnotový systém, šlo pouze o to, zda žák dokázal postupovat 

na sorobanu správně. Přihlížela jsem i na možnost správného postupu, ale se špatným 

výsledkem, který jsem brala jako lepší, než správný výsledek bez postupu na sorobanu. 

Pro výuku sorobanu je vhodný procesní přístup. Proto jsem využívala pracovní listy se 

schématy sorobanů, kde se, podle správné barevnosti u zadaných čísel, dal poznat 

správný postup výpočtu. Z tohoto důvodu při výuce kombinuji jak výpočet na sorobanu, 

tak plošné zobrazení na schématu sorobanu. Lze pak získat kromě pozorování i hmotné 

materiály, které žáci vypracovali. 

Všechny tyto údaje jsem zpracovala. Jevy, které se v nich vyskytly, jsem roztřídila do 

kategorií na konceptuální a procesní fenomény. Specifické pro soroban jsou možnosti, 

jak zadávat jednotlivá cvičení, proto jsem i jim věnovala určitou pozornost. 

zdrojem dat jsou přirozená prostředí, jako je rodina, školní třída, pracovní skupina, a důraz se klade 
na vyklad zkoumaných jevú oCima ucastnikú nebo pozorovatelů, výsledkem je podrobný. id!02rat!c<--
Popis jednotlivých případů (cit.Hartl,2004) 

52 



8.2 Metodika 

Pro hodnocení výsledků experimentu jsem použila kvalitativní metodu0. Především 

z důvodu velmi malého vzorku sledovaných účastníků. Do výzkumu byla zařazena 

pouze jedna školní třída se 17 žáky. V průběhu experimentu jsem zastávala roli 

pozorovatele, ale současně jsem byla i jedním z účastníků. 

Pro hodnocení jsem používala především vlastní záznamy o průběhu výuky. Tyto 

záznamy byly pořizovány po každé odučené hodině. Hlavní důraz jsem přikládala 

zajímavým situacím, které ve třídě proběhly. Dalším zdrojem informací byly pracovní 

listy, které žáci v hodinách vypracovali. Tyto listy jsem průběžně vyhodnocovala 

a začleňovala do svých záznamů. 

Do hodnocení celého experimentu jsem zařazovala jevy, které se vyskytovaly u většího 

počtu sledovaných osob, případně úkazy naprosto odlišné od postupu všech ostatní. 

Snažila jsem se nalézt možné příčiny těchto jevů, i možné cesty k nápravě v případě 

chyb. 

Hodnocení probíhalo vzhledem k celé třídě, ale i s ohledem na vývoj jednotlivých žáků. 

Nebyl dán žádny přímý hodnotový systém, šlo pouze o to, zda žák dokázal postupovat 

na sorobanu správně. Přihlížela jsem i na možnost správného postupu, ale se špatným 

výsledkem, který jsem brala jako lepší, než správný výsledek bez postupu na sorobanu. 

Pro výuku sorobanu je vhodný procesní přístup. Proto jsem využívala pracovní listy se 

schématy sorobanů, kde se, podle správné barevnosti u zadaných čísel, dal poznat 

správný postup výpočtu. Z tohoto důvodu při výuce kombinuji jak výpočet na sorobanu, 

tak plošné zobrazení na schématu sorobanu. Lze pak získat kromě pozorování i hmotné 

materiály, které žáci vypracovali. 

Všechny tyto údaje jsem zpracovala. Jevy, které se v nich vyskytly, jsem roztřídila do 

kategorií na konceptuální a procesní fenomény. Specifické pro soroban jsou možnosti, 

jak zadávat jednotlivá cvičení, proto jsem i jim věnovala určitou pozornost. 

0 zdrojem dat jsou přirozená prostředí, jako je rodina, školní třída, pracovní skupina, a důraz se klade 
na výkiad zkoumaných jevů očima účastníku nebo pozorovatelů, výsledkem je podrobný, idioeraiic*-
popis jednotlivých případů (cit.Hartl,2004) 
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8.3 Konceptuální fenomény 

8.3.1 Porozumění umístění jednotkového sloupce 

Jednou ze specifických vlastností sorobanu je umístění jednotek uprostřed počítadla. 

Toto umístění má svoje opodstatnění v tom, že na počítadle lze pracovat i s desetinnými 

čísly. Desetinná čísla ovšem žáci třetího ročníku doposud neznali, proto jim zpočátku 

nebylo jasné, proč jednotková tyčka není na první tyčce počítadla, ale předchází ji 

několik volných tyček. 

První obtíž, která pokračovala po několik následujících hodin, vyvstala již během mé 

první návštěvy (viz 1. hodina). 

Žáci se ještě neučili desetinná čísla, proto nechápali význam volných tyček před 

jednotkami. Toto jsem se dětem snažila rychle vysvětlit na příkladu polovin, kdy jsem 

jim naznačila, že existují menší čísla než jedna. Tyčky pro desetinná čísla jsme nadále 

nevyužívali. Stačilo jen, aby děti věděly, kde končí a kde začínají jednotky. 

To jim zpočátku dělalo potíže a žákům chvíli trvalo, než si na uspořádání zvykli. 

Velkou pomocí bylo, že pozici jednotek měli jak na velkém modelovém počítadle, tak i 

na svých malých sorobanech, viditelně označenou. 

Přesto v prvních hodinách někteří žáci posunovali umístění jednotek do prostoru 

desetinných čísel. Neustále jsem musela třídu obcházet a kontrolovat, zda mají zadaná 

čísla správně nastavená. Pouze u Milana se objevovala zajímavá chyba, kdy jednotky 

měl správně umístěné, ale pokud měl nastavit větší číslo než devět, přecházel 

k desetinám. Tato chyba spíše souvisela s číselnými řády, kterým se budu věnovat 

později. 

Většina chyb v umístění souvisela především s tím, že označení jednotek, které měli 

žáci na svých počítadlech, bylo možné sundat, což žáci hojně prováděli. Nicméně pak 

nevěděli, kam přesně šije mají nalepit zpátky. 
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Pokud pracujete s pravým japonským sorobanem, lze posunovat značku pro označení 

jednotek. To může mít dva důvody. Za prvé se posouvá proto, že je počítadlo malé. 

Pokud chcete nastavit větší čísla, musíte s pozicí jednotek pohybovat. Za druhé se 

posunu využívá při operaci násobení a dělení (viz Příloha I). Právě v popisu techniky 

násobení a dělení zjistíte, že při těchto operacích má nastavování čísel trochu jiná 

pravidla a nemusí být vždy pevně spojené s jednotkovou tyčkou. Matematické operace 

násobení a dělení již do mé výuky ve škole nebyly zahrnuty. 

8.3.2 Porozumění významu jednotlivých sloupců 

Pro modelaci čísla nasorobanu jsou velice důležité číselné řády. Ty jsou rozděleny 

podle jednotlivých sloupců, kdy každých z nich odpovídá jednomu číselnému řádu. 

Pokud znáte japonskou matematiku, dozvíte se, že v Japonsku nemají stejný postup 

řádů jako máme my. V naší oblasti se rozdělují řády po třech (jednotky, desítky, stovky; 

tisíce, desetitisíce, statisíce;...) Zatímco v Japonsku mají rozdělení řádů po čtyřech 

(jednotky, desítky, stovky, tisíce; desetitisíce, desítky desetitisíců, stovky desetitisíců, 

tisíce desetitisíců; stomiliony,...). I z tohoto důvodu se využívá pohyblivého označení 

jednotek na sorobanu, aby ho šlo využít jak ve světě s chápáním řádů po čtyřech, tak 

v oblastech s chápáním řádů po třech. 

Bohužel ve sledované třídě žáci neznali žádné číselné řády. Toto učivo zatím nebylo 

probráno, což poměrně ztížilo práci se sorobanem. Přes přímé vysvětlení této 

problematiky, obtíže nadále přetrvávaly ještě několik dalších hodin. 

Již v první hodině, když jsem dětem ukazovala, jak se nastavují čísla na sorobanu, se 

tento problém vyskytl při nastavování čísla jedenáct (viz 1.hodina). 
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I v následujících hodinách jsem musela žákům neustále opakovat, kde který číselný řád 

je. Jako pomůcku jsem několikrát využila zkratku J,D,S (jednotky, desítky, stovky), pro 

označení jednotlivých tyček nakresleného schématu sorobanu na tabuli. To žáci začali 

samostatně využívat ve svých pracovních listech (viz Příloha IVa,c). Pomáhalo jim to 

v orientaci na sorobanu a díky tomu zvládali počítat příklady s vyššími čísly. Do té 

doby ve škole počítali pouze příklady do sta. Ovšem se sorobanem jim po určité době 

nedělalo problém počítat do tisíce, a pokud šlo o jednotlivá čísla, dokázali nastavit i 

čísla vyšší. Byla to pro ně především výzva a hodně je bavilo, že umí pracovat s tak 

velkými hodnotami. 

K tomuto jsme ale došli až po vyřešení obtíží s číselnými řády. Pomohla tomu 

jednoduchá pomůcka, kterou jsem již předtím použila. Na začátku čtvrté hodiny jsem 

dětem na sorobany nalepila štítky se začátečními písmeny jednotlivých řádů (J, D, S). 

Pouhé barevné označení polohy jednotek jim evidentně nepostačovalo. Po tomto 

opatření ale již bylo vše v pořádku. Nyní jsem mohla žákům zadávat větší čísla. To 

mělo výhodu především vtom, že žáci již nepočítali zadané příklady zpaměti, ale 

využívali k výpočtu soroban. 

8.3.3 Upřednostňování číselných řádů před celkem čísla 

Problematika číselných řádů se projevila ještě jiným způsobem, kromě toho, že se žáci 

neorientovali na počítadle. Plně se to projevilo během třetí hodiny, kdy děti dostali 

k vypracování pracovní listy. Přestože děti dostaly jasné informace, jak mají tento 

pracovní list vypracovat, u několika z nich nezávisle na sobě se vyskytl stejný jev 

(viz Příloha IV). 

Žáci měli správně jednou barvou nakreslit jedno číslo a druhou barvou druhé číslo, aby 

byl jasný postup, kterým došli k výsledku. Děti ale využily tyto dvě barvy k tomu, aby 

barevně odlišily řády jednotek a desítek. Z toho je jasně vidět, že žáci přičítali řádům 

mnohem větší důležitost, než jednotlivým číslům, která v postatě barevně rozdělili. 

Evidentně jim číslo nepřipadalo jako celek, který by se měl označit dohromady. 

Po získaných informacích o číselných řádech, totiž čísla rozdělovali na části podle 

jednotek a desítek. 
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Zajímavá situace nastala v posledních třech příkladech, kde byly příklady 

s trojcifernými čísly. Do zobrazení schématu sorobanu tedy přibyl ještě číselný řád 

stovek. Záci ale dle pokynů měli k dispozici pouze dvě barvy. Z příloh je patrné, že tuto 

situaci řešili žáci různě. Většina z nich zůstala pouze u dvou barev. Petra to zjevně 

zaskočilo. Přestože se předtím stále držel systému, kdy jednotky kreslil zeleně a desítky 

červeně, v posledních třech příkladech si nevěděl rady jak barevně vyřešit situaci, kdy 

mu přibyl ještě řád stovek. Nakonec pro každý příklad zvolil úplně jinou kombinaci 

barev. 

Tereza jako jediná zvolila pro ni nejjednodušší způsob řešení. Pro další číselný řád 

zvolila novou barvu (viz Příloha IVc). Takže až do konce se drží stejného postupu. 

Jednotky kreslí žlutě, desítky červeně a pro stovky volí fialovou. Pokud se ale pozorněji 

podíváte, zjistíte, že v šestém příkladu má všechny kuličky jednou barvou. Ale to bych 

spíše přičítala nepozornosti. 

Odlišné barevné uspořádání ve svém pracovním listě měl Jakub (viz Příloha IVb). 

Využil barevnost jiným způsobem. Odlišoval jednotky a desítky v rámci jednoho čísla, 

kdy pro každou číslici v čísle volil jinou barvu, takže barevně odlišil jednotky a desítky. 

V následujícím čísle, které měl přičíst, ale barvy pro jednotky a desítky otočil. Takže se 

v jednotkách i v desítkách objevují obě barvy. U posledních tří příkladů, s třemi 

trojcifernými čísly, nepřidává do obrázku další barvu, ale dvě barvy, které má 

k dispozici, striktně střídá. 

Tato zajímavá barevnost pro odlišování řádů se nevyskytla pouze v této 3. hodině, ale u 

několika jedinců se objevila v pracovních listech i v hodině následující. Během 4. 

hodiny měli žáci k dispozici více pracovních listů. Nejprve dokreslovali jednotlivá 

zadaná čísla na soroban. Zajímalo mě, zda opět využijí různou barevnost řádů, pokud 

budou kreslit pouze jednotlivá izolovaná čísla. Zde se projevilo, že většina žáků chápe 

jednotlivá samostatná čísla jako celky a ne rozděleně. Jeden z mála, který však opět 

čísla rozděloval dle řádů, byl Jakub (viz Příloha VIb). Nefixuje jednu barvu k desítkám 

a druhou k jednotkám, ale během vyplňování je různě střídá. 
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Ještě několik další jedinců v tomto pracovním listu začali doplňovat čísla s rozdělenou 

barevností pro řády, ale během vyplňování se toto rozdělování postupně vytrácelo 

(viz Příloha Víc). Přičítat se to dá buď tomu, že je již přestávalo bavit neustále střídat 

barvy, nebo žáci začali konečně izolovaná čísla chápat jako celek. 

Evidentní je, že pokud žáci měli možnost použít pastelky, tak toho skutečně hojně 

využívali (viz Příloha Via). 

Za zmínku stojí i pracovní listy od Terezy (viz Příloha Vid). V jejím případě je 

zajímavé, že jednotlivá čísla chápe jako celek a kreslí je jednou barvou. Pokud ale 

přejde ke znázornění příkladů, tak se vrací zpět k odlišování číselných řádů. Ale 

nedodržuje dané barvy přesně. V prvním případě volí pro desítky žlutou, ale 

v následujícím příkladu, kdy dochází k odčítání trojciferných míst, kreslí žlutou stovky 

a pro desítky volí zelenou. Tento jev lze nejspíš vysvětlit tak, že žlutou kreslí první 

číslice. Jakmile se první číslicí stávají stovky, neuvědomí si, že má použít jinou barvu, 

aby jí barevně souhlasilo označení desítek. 

Proč se vlastně zabývat touto barevností? Vždyť počítadla s deseti kuličkami mají často 

také barevně odlišené jednotlivé řádky. Pokud žákům barevnost vyhovuje, tak proč ji 

neponechat? 

Barevnost skutečně není nijak závažnou chybou. Minimálně je to velice zajímavý 
fenomén, který jsem neočekávala, a v této třídě se vyskytl ve velké míře. Ovšem pro 

další postup počítání je nutné dodržovat požadovanou barevnost podle jednotlivých 

čísel, aby byl správně poznat postup výpočtu. Pokud totiž počítáte nasorobanu, tak 

provedením výpočtu nastavíte výsledek, ale nezachováte ani postup, ani původně 

zadaný příklad (Crump, 1992). Z tohoto důvodu při výuce kombinuji jak výpočet 

na sorobanu, tak plošné zobrazení na schématu sorobanu. Při použití různé barevnosti 

na schématu, lze docílit zachování postup, i zadání původního příkladu (viz 17.-

19.hodina). 
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Odlišná barevnost číselných řádů se projevila ve čtvrté hodině naposledy. Bylo to 

způsobeno tím, že v následujících hodinách žáci dělali jiný typ cvičení. Projevit se to 

mohlo znovu v matematickém diktátu (viz 13.hodina). Protože jsem však potřebovala 

znát přesný postup výpočtu, předem jsem dětem přesně určila, kdy mají jakou barvu 

použít. Tím jsem dosáhla toho, že jsem mohla zkontrolovat postup, ale neprojevilo se, 

zda by stále některé děti nepoužily pro číselné řády rozdílnou barevnost. 

8.3.4 Porozumění různým hodnotám kuliček v rámci jednoho sloupce 

Posledním, ale asi nejdůležitějším a nejzajímavějším specifikem sorobanu jsou pětkové 

a jednotkové kukličky. Každý sloupec sorobanu obsahuje celkem pět kuliček, které mají 

různé hodnoty. Od toho se pak odvíjí i zcela odlišné postupy pro výpočet, který je 

velice neobvyklý pro naši oblast. 

Žáci docela rychle pochopili, že se soroban skládá z jednotkových kuliček pod lištou 

a z řady pětkových kuliček nad lištou. Chvíli trvalo, než si upevnili myšlenku 

s číselnými řády, s čímž souvisí hodnota pětkových kuliček v jednotlivých sloupcích. 

Lépe chápali, že jednotkové kuličky mění hodnotu podle řádů (1,10,100,1000), ale 

problém jim to dělalo pro pětkové kuličky, kdy jim déle trvalo, než si uvědomili, že je 

to stejný postup, pouze se začíná číslicí 5 (5,50,500,5000). 

Ovšem fakt, že pochopí z čeho se soroban skládá, ještě nezaručuje, že děti tyto 

informace budou umět využívat v praxi. To se projevilo hned ve druhé hodině. Zadala 

jsem dětem, aby nastavily na sorobanu číslo 19. Když jsem obešla třídu a zkontrolovala, 

zda to mají správně, zjistila jsem, že skoro polovina z nich místo 19 má nastavené číslo 

59. 

Znovu jsme si několikrát zopakovali, že horní kuličky jsou pětkové a spodní 

jednotkové. Následně většina třídy začala tyto kuličky správně používat. Je však 

zajímavé, že po určité době se různí žáci k této chybě vraceli, i když předtím pětkovou 

kuličku již správně používali. Dokonce i jedinci, kteří uměli správně vypočítat příklad 

s přechodem přes pět, chybovali při špatném přečtení výsledku(viz Příloha XXI). Tato 

chyba, kdy žáci pětkovou kuličku četli jako jednotkovou, nebo při nastavování místo 

jednotkové kuličky přidali pětkovou, se neustále opakovala. 

58 



Na začátku výuky se i stávalo, že když měli žáci kuličky kreslit na schéma sorobanu, 

zapomínali na pětkovou kuličku úplně. Žáci často na jednu tyčku nakreslili více než pět 

možných kuliček (viz Příloha XXIa). 

Tato chyba se vyskytovala pouze v písemné podobě, protože na hmotném počítadle se 

prostě více kuliček na jedné tyčce nastavit nedalo. I z tohoto důvodu jsem často střídala 

práci na počítadlech s písemnými schématy. 

Ale je velice zajímavé, že k tomu vůbec došlo, protože žáci měli vždy sorobany 

položené na lavici, a kdykoliv je mohli využít. Přesto se u několika jedinců vyskytla 

právě tato chyba - kreslení více kuliček. V případě Milana je to o to zajímavější, že 

chybně kreslí pouze kuličky na tyčce s desítkami. V případě jednotek se mu to nestalo 

ani jednou. 

U Terezy tento jev nastává pouze u obtížných příkladů. Předtím pětkové kuličky 

zachovává a manipuluje s nimi správně. 

Poslední případ Nikoly je velice specifický. Nikola měla velké problémy sžít se s 

počítadlem, přestože ji tato výuka velice bavila. Dlouho jí trvalo, než začala brát 

na vědomí, že počítadlo obsahuje kuličky různých hodnot (viz Příloha XXIb). Z jejího 

pracovního listu je dobře vidět, že naprosto ignorovala příčnou lištu, která odděluje 

kuličky jednotlivých hodnot. V jejím přístupu nelze nalézt ani žádný pochopitelný 

postup, protože občas využila pětkovou kuličku, ale ve stejném příkladu na témže místě 

nakreslila kuličku, která má pro ni hodnotu jedna. Pokud se podíváte na číslo 48 

a srovnáte ho s číslem 84, tak zjistíte, že jsou nakresleny shodně. Takže nepostupuje 

správně ani u jednoho z řádů. Nikola byla prostě takový velice specifický případ. Přesto 

se postupem času trochu zlepšila. 

Každopádně tento jev, kdy žáci kreslili více kuliček, vydržel pouze několik prvních 

hodin. Postupem času samovolně vymizel. Ovšem problém s hodnotou pětkové kuličky 

přetrvával až do konce mého působení. Nutno ale říci, že ne plošně. Ale téměř 

v každém cvičení se našel někdo, kdo se spletl. 
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Nejčastěji žáci zaměňovali pětkovou kuličku za kuličku s hodnotou jedna, (viz Příloha 

XXI) 

V přílohách je to jasně vidět na případu Matěje, Gábiny a Katky. Přitom právě tito tři 

patřili mezi žáky, kterým šel soroban od začátku dobře. Nedělaly jim velké potíže ani 

složitější příklady. Jak je ale vidět, pětková kulička dělala problémy všem. 

8.4 Procesní fenomény 

8.4.1 Obtíže výpočtu s přechodem přes pět 

Specifikum pětkové kuličky spočívá především ve výpočtu. Nasorobanu se dají 

zadávat příklady různé obtížnosti. Jsou to příklady bez přechodu, s přechodem přes pět, 

s přechodem přes deset a příklady s kombinací obou přechodů. 

Příklady s přechodem přes pět jsou specifické, neboť s nimi nemáme zkušenost. 

S příklady s přechodem přes pět jsem děti seznámila během 4.hodiny. Do této doby 

jsem žákům zadávala pouze jednoduché příklady bez přechodů. Během prvních tří 

hodin se žáci seznámili se sorobanem a měli příležitost si zvyknout na používání 

pětkové kuličky. 

Tři hodiny je poměrně krátký čas, ještě s přihlédnutím k tomu, že v následujících 

hodinách jsem rovnou přistoupila k vysvětlení příkladů s přechodem přes pět a přes 

deset. Důvodem tohoto rychlého postupu bylo, že jsem předem neznala přesný počet 

hodin, který zde budu moci odučit. Také jsem neměla žádné přesné materiály pro 

postup při výuce sorobanu. Materiály (Markarian,2003), které jsem používala jako 

hlavní zdroj, jsou hodně stručné a není v nich popsáno, v jakém časovém období by se 

měly splnit. 
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Příklady s přechodem jsem zařadila takto brzy právě proto, abychom měli co nejvíce 

času na jejich procvičování. Na japonském počítadle je totiž úplně jiný postup pro 

sčítání, ale i odčítání, než na jaký jsme zvyklí. Rozdíl je především v postupu výpočtu. 

Například u příkladu 3 + 4 = 7 (viz 4.hodina), postupujeme nasorobanu takto: 

nastavíme číslo 3, pak přičteme 5 a odečteme 1. Neboli číslo 4 je zde představeno jako 

+ 5 - 1 . Ovšem pokud bychom tento příklad počítali běžným způsobem, tak nejprve 

přičteme dvě do pěti a pak další dvě a vyjde nám sedm. Rozložíme si číslo čtyři na 2 + 

2. Pokud vezmeme pro změnu příklad 2 + 4, tak si číslo čtyři rozložíme jako 3 + 1. Ale 

v případě japonského počítadla stále zůstává stejný rozklad pro čtyřku, tedy 5 - 1 . 

Pokud jde o přechod přes pět, tak čísla 1 až 4 mají svá doplňková čísla, což je blíže 

popsáno v předchozím textu v technice výpočtu sčítání a odčítání. 

Stačí se pouze naučit doplňková čísla pro přechod přes pět nebo přes deset a pak je 

automaticky využívat. Proto by mělo být počítání na sorobanu mnohem jednodušší. 

Automatizace počítání však vyžaduje pravidelné a stálé procvičování. 

Během mé výuky se neprojevilo, že by žáci došli k přesvědčení, že počítání 

na sorobanu je jednodušší. Především nedospěli v používání sorobanu takové zručnosti, 

aby na něm počítali automaticky. Často se stávalo, že pokud měli možnost, tak počítali 

nasorobanu pouze jednoduché příklady bez přechodu a ty s přechodem počítali 

zpaměti. 

Zatím jim totiž přišlo jednodušší vypočítat příklad v hlavě nebo na prstech, než se 

zabývat pro ně složitým postupem na sorobanu. Proto jsem často využívala pracovní 

listy, na kterých měli doplňovat schéma sorobanu barevnými kuličkami, aby viděli 

postup pro výpočet. Opět se ale stávalo, že sice příklad znázornili na schématu, ale 

zpětně ho opět pamětně spočetli a zapsali výsledek. Tento postup lze vyčíst z různých 

pracovních listů. 

61 



Tomuto postupu odpovídá fakt, že výsledek je zapsaný u příkladu správně, zatímco 

postup výpočtu zobrazený na schématu sorobanu je naprosto špatný. Ale pozorovala 

jsem i opačný postup, kdy si žáci příklad správně znázornili na sorobanu, pak ho znovu 

vypočítali zpaměti a teprve zapsali výsledek. Někdy se také stávalo, že v pracovním 

listu schéma sorobanu bylo správně znázorněné, ale výsledek příkladu byl napsán 

špatně. To lze vysvětlit dvěma způsoby. Buď je opět příklad počítán zvlášť a žák 

dochází ke špatnému výsledku, nebo je špatně přečten výsledek, který je nastaven 

na sorobanu. 

Právě v otázce používání sorobanu se nejvíce projevil nedostatek času pro správné 

nacvičování práce s ním. Pokud by bylo možné využít více vyučovacích hodin, získali 

by žáci v používání sorobanu větší cvik a počítalo by se jim na něm lépe a rychleji. Tím 

pádem by ho i více využívali a více by se spoléhali na výpočet na sorobanu než 

na pamětné počítání. Hlavní pro používání sorobanu je především pravidelný cvik. Je 

lepší věnovat sorobanu každý den několik minut něž jednou začas celou hodinu 

(Kojima, 1959). 

8.4.2 Obtíže výpočtu s přechodem přes deset 

Pro správné používání sorobanu nestačí znát postup pro výpočet příkladů s přechodem 

přes pět, ale také postup pro výpočet příkladů s přechodem přes deset. Stejně jako u 

přechodu přes pět, i v tomto případě se definují doplňková čísla, tentokrát pro čísla od 

jedné do devíti. Z toho vyplývá, že ať přičítáme jakékoliv z těchto čísel a dochází 

k přechodu přes deset, tak postup výpočtu je stále stejný. Jinými slovy, přičítané číslo 

rozkládáme stále stejným způsobem. 

Tuto skutečnost budu demonstrovat na příkladu 8 + 7 = 15. V tomto případě nastavíme 

na sorobanu číslo 8. Pokud chceme přičíst sedm, nemáme již dostatečný prostor 

na jednotkové tyčce, proto se přesuneme k tyčce s desítkami. Přičteme deset, což je o tři 

více, než jsme potřebovali. Zpětně tedy tyto tři odečteme od jednotek. Takto dojdeme 

ke správnému výsledku 15. Číslo sedm jsme si převedli na + 10 a - 3. Pokud počítáme 

na sorobanu, je reprezentace čísla sedm při přechodu přes deset vždy stejná 
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Pokud bychom to ale počítali běžným způsobem, tak budeme číslo sedm rozkládat 

pokaždé jinak. Většinou podle toho, kolik nám zbývá do deseti, plus zbytek. V příkladu 

8 + 7 by číslo sedm bylo rozloženo jako + 2 a + 5, ale v jiném příkladu, například 4 + 7, 

pro změnu na + 6 a + 1. 

Znovu se dostáváme ke stejnému závěru jako u přechodu přes pět. Počítání na sorobanu 

je mnohem jednodušší, protože ho lze provádět automaticky. Stačí se správně naučit 

doplňková čísla a automaticky je používat. 

Více o doplňkových číslech je pojednáno v teoretické části v technice sčítání a odčítání. 

Tam se lze dočíst, že i v případě odčítání je doplňkové číslo stále stejné. Pokud bychom 

si to názorně předvedli na příkladu 1 5 - 7 = 8, bylo by číslo 7 převedeno do podoby -

10 + 3. Což je operace se stále stejnými čísly, které reprezentují sedmičku, pouze se 

využívají opačná znaménka. 

8.4.3 Počítání zleva doprava 

Postup pro počítání na sorobanu je srozumitelnější, protože se na něm pracuje zleva 

doprava, tedy stejně jako při čtení. Počítá se od nejvyšších řádů k nejnižším. Takže je 

pochopitelné, že se nejprve odečtou desítky, a pak teprve přičtou jednotky. 

Takto to zní vskutku velmi jednoduše, ale jak se během výuky ukázalo, žáci to bohužel 

takto jednoduše nechápali. Většinou jim dělalo potíže, že během sčítání měli zároveň 

něco odčítat nebo naopak, během odčítání něco přičíst. Také jim dělalo problémy 

pochopit, proč, když se přičítá/odčítá pouze jedno číslo, musí se na sorobanu provádět 

dvě početní operace. 

Další problémy vyplývaly z toho, že pokud počítali s jednotkami, pracovali 

na jednotkové tyčce. Při výpočtu příkladu s přechodem přes deset ale najednou museli 

pracovat i s desítkovou tyčkou. Největší problém nastával, když měli vypočítat příklad 

s dvojcifernými čísly, kdy při sčítání jednotek nastal přechod přes deset. Žáci nebyli 

schopni příklad vypočítat, protože je nenapadlo se znovu vrátit k desítkové tyčce. Tu 

brali jako vyřešenou poté, co sečetli obě desítkové číslice z daných čísel. 
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Dobře je to vidět na příkladu z matematického diktátu (viz Příloha XIV). Příklad 24 + 

57 v sobě obsahuje přechod přes deset. Mělo se přičíst sedm ke čtyřem. Žáci při diktátu 

byli vždy před příkladem s přechodem upozorněni na větší obtížnost daného příkladu, 

ale nevěděli, zda půjde o příklad s přechodem přes pět nebo přes deset. Je zajímavé, že 

v příkladech s přechodem přes pět již v tomto cvičení mnoho chyb neudělali, ale 

v příkladu s přechodem přes deset většina žáků postupovala stejně špatně, jak je vidět 

v příloze. 

Nejprve přičetli pět a pak, protože do sedmi zbývají ještě dvě, je odečetli. Tento fakt lze 

asi vysvětlit dvěma různými způsoby. Přikláním se k názoru, že si žáci již uvykli více 

na postup při přechodu přes pět. Při takovém postupu se má nejprve přičíst pětková 

kulička a pak odečíst správný počet jednotkových kuliček, podle toho jaké číslo má být 

znázorněno. Žáci při přičítání číslice sedm postupovali naprosto přesně jako při postupu 

pro výpočet přechodu přes pět. Také přičetli pětkovou kuličku a potom, protože 

do sedmi zbývají dvě, je prostě odečetli. 

Vysvětlit by to šlo i jiným způsobem. Žáci jsou zvyklí nejprve přičítat jednotkové 

kuličky, takže přičtou všechny možné jednotkové kuličky, což je v tomto případě pouze 

pětková kulička. Stále jim ještě zbývají dvě do sedmi. Ovšem na počítadle už je nelze 

na jednotkách zobrazit, tak je odečtou. 

Zajímavě postupoval Tomáš. Ten pro změnu stejně jako ostatní přidal pětkovou kuličku 

a dvě odečetl. Kromě toho ale přičetl i jednu desítkovou kuličku. Myslím, že Tomáš 

nakonec došel k tomu, že jde o přechod přes deset. Tedy, že má přičíst desítkovou 

kuličku, ale až potom, co vyzkoušel přičíst pětkovou kuličku a dvě odečíst. Nakonec 

přešel k desítkové kuličce a také ji přičetl. Z toho je zřejmé, že ještě nemá dobře 

upevněný správný postup pro výpočet příkladu s přechodem přes deset. 
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Všechny tyto chyby nastávaly především z důvodu neupevněnosti správných postupů. 

Žáci neměli dostatek času, aby si postup zažili a procvičili. Z tohoto důvodu jsem 

nakonec upustila od nejobtížnějších příkladů, ve kterých se počítá s kombinací obou 

přechodů. Místo toho jsem se věnovala dalšímu procvičování výpočtu příkladů 
/ 

s přechodem přes pět a především přes deset. To nakonec přece jen bylo docela 

úspěšné, protože na konci mé výuky asi 30% žáků zvládalo výpočet příkladů 

s přechodem jak přes pět, tak i přes deset. 

8.4.4 Obtíže dvou operací v jednom kroku 

Při výpočtu na sorobanu je potřeba často provádět více kroků najednou. Především je to 

vyžadováno při počítání s přechody. 

Při přechodu přes pět je potřeba nejprve přidat pětkovou kuličku a pak několik 

jednotkových kuliček ubrat, podle toho jaké číslo je přičítáno. Žáci často, než se jim 

tento postup zažil, přidali pouze pětkovou kuličku, ale už neodebrali jednotkové kuličky 

(viz Příloha XXIII). 

V případě Nikoly je to naprosto přesný doklad této chyby. Příklad 53 + 24 znázornila na 

sorobanu jako 53 + 25 a rovnou napsala i výsledek 78. 

Přechod přes deset byl pro žáky ještě obtížnější, protože kromě toho, že se opět kuličky 

přičítaly a zároveň jiné odčítaly, se pracovalo na dvou různých tyčkách. Tato 

problematika, i když ne přímo, se vyskytovala v pracovních listech z 12. hodiny 

(viz Příloha XIII). Žáci měli doplnit takové číslo, aby součet byl sto. Stačilo, aby 

spočítali všechny prázdné kuličky, které dohromady dají číslo 99. Pak stačí, aby přičetli 

jednu, a získají potřebných sto. 

Přidáním jedné k 99 na sorobanu dochází k vynulování jak jednotkové, tak i desítkové 

tyčky, a k nastavení jedné kuličky na stovkové tyčce. To si ale někteří žáci nedokázali 

představit. Většinou obě tyčky (jednotkovou i desítkovou) doplnili jednou kuličkou, 

takže místo aby přičetli jedna, přičítali jedenáct. Pokud ale byla změna pouze na jedné 

tyčce, dokázali dojít ke správnému výsledku (viz.Příloha XIIIa,b). 
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Anna i Nikola mají většinu výsledků navýšených o deset, ale u 3., 7. a 11. příkladu 

dokázaly najít výsledek správně. Předpokládám, že k těmto správným výsledkům 

dospěly díky tomu, že jedna ze změn se dotýkala pouze jednoho číselného řádu, což jim 

umožnilo věnovat pozornost pouze jedné tyčce. 

Kromě potíží s přechody se tento problém vyskytl i při počítání s kuličkami různých 

hodnot. Několikrát se objevila situace, kdy žáci měli přičíst číslo, které se skládalo 

z jednotkových a pětkových kuliček, ale oni přičetli pouze kuličky stejné hodnoty (viz 

2. hodina). 

Tato chyba však nepřetrvávala moc dlouho. Byla spojena s pětkovými kuličkami, na 

které si žáci určitou dobu zvykali, a proto v počítání s nimi chybovali. 

Poslední jev, který řadím do této kategorie, je opět spojen s pětkovou kuličkou. Žáci 

často špatně nastavili pětkovou kuličku na desítkové tyčce, ale na jednotkové tyčce měli 

kuličky nastaveny správně. Problém byl v tom, že nedokázali nastavit správně kuličky u 

dvoumístného čísla na obou tyčkách. Mohlo by to být přičítáno nepozornosti, ale o to je 

to nepochopitelnější. Protože kuličky nastavovali jako první na desítkové tyčce, pak 

teprve na jednotkové7. 

Tento jev přičítám spíše tomu, že si žáci lépe dokázali představit jednotky, než desítky, 

kde pětková kulička měla hodnotu padesát. Pětkovou kuličku pro jednotky již vzali na 

vědomí, ale pětkovou kuličku pro desítky ještě ne. Měla pro ně moc velkou hodnotu 

v porovnání s tím, že byla naprosto stejná jako ostatní kuličky, a záleželo vlastně jen na 

tom, jakou má polohu. 

7 na sorobanu se pracuje zleva doprava 
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9 Různé způsoby zadávání cvičení 

9.1.1 Zápis čísel pod sebou 
i 

Během výuky jsem použila cvičení, kdy jsem sled čísel napsala do sloupce pod sebe 

(viz 9.hodina). Podle materiálů, které jsem při práci používala, jsou takto zadávány 

testy v Japonsku pro procvičování sčítání a odčítání na sorobanu, ale také při zkoušce 

úrovně schopností užívání sorobanu. 

Žáci ještě neprobírali sčítání a odčítání pod sebou, což ale nevadilo, protože šlo pouze 

o typ zápisu. Jednotlivá čísla měli počítat stále stejně pomocí sorobanu. Přesto se ve 

třídě objevil zajímavý jev. Většina žáků nebyla schopna počítat takto zadané příklady, 

dokud šije nepřepsala do jedné řádky. 

Z tohoto důvodu jsem tedy upustila od zadávání příkladů tímto způsobem. Žáci byli 

zvyklí na standardní zápis na lince. Nebylo nutné jim k tolika novým věcem, které se 

dozvídali v souvislosti se sorobanem, ještě přidávat další změny v zápisu příkladů. 

9.1.2 Opis z tabule 

U žáků se neosvědčilo využívání zápisu příkladů do sloupců. Navíc jsem z takto 

zadaných příkladů získala pouze konečný výsledek. Pokud nebyl správně, nezjistila 

jsem, kde přesně chyba vznikla. Z tohoto důvodu jsem zvolila pro další cvičení jiný 

zápis. Šlo o řetězovité příklady. Tyto příklady jsem žákům zadala na tabuli, takže si je 

museli sami přepsat a pak vypočítat. Právě nejvíce chyb nastalo u opisování (viz Příloha 

XI). 
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Jirka i Petr špatně opsali číslo, které měli přičítat. Ovšem u Petra se objevil ještě jeden 

zajímavý jev. V posledním příkladu přestože má správně napsáno, že číslo 23 má 

přičíst, ho odčítá. Dostává se tak do situace, kdy musí od mezivýsledku 53 (v tomto 

případě už chybného) odečíst číslo 63. Petra to ale vůbec nepřekvapí a skutečně do 

výsledku napíše -10. To je velice zajímavé, protože záporná čísla žáci ještě nebrali 

a Petr k tomu došel úplně sám. Nedá se říci, že by byl nějak výjimečný, ale matematika 

ho docela baví a má v ní dobré výsledky. 

9.1.3 Diktát 

Při počítání na sorobanu se postupuje zleva doprava, stejně jako u čtení. Díky tomu se 

dá využívat zadávání příkladů v podobě diktátu. Žáci totiž nemusí čekat na to, až bude 

nadiktován celý příklad, ale mohou ho začít okamžitě počítat na sorobanu. 

Tento způsob zadávání jsem zkoušela na žácích již v prvních hodinách během 

rozcvičky. V té době to ale nebylo funkční. Žáci ještě nebyli uvyklí na práci se 

sorobanem a neuměli jej tak dobře používat. Proto pro ně bylo velice obtížné současně 

poslouchat a přitom nastavovat správná čísla. Z tohoto důvodu jsem od tohoto způsobu 

procvičování na nějakou dobu ustoupila a rozcvičky jim psala na tabuli současně s tím, 

že jsem jim zadání nahlas četla. 

Nakonec jsem ústní zadávání využila znovu během matematického diktátu 

(viz 13.hodina). Tentokrát ale žáci nepočítali na sorobanu, nýbrž kreslili čísla do 

jednotlivých schémat sorobanů. 

Samostatné diktování, kdy žáci stihnout počítat na sorobanu, bych v této třídě ke konci 

výuky mohla využít, ale ne pro všechny. Ve třídě mezi jednotlivými dětmi byly velké 

rozdíly v tempu práce, takže bych musela diktovat velice pomalu a opakovaně. 

V Japonsku se diktát využívá především pro zrychlení výpočtu, aby se ten, kdo počítá 

na sorobanu nezdržoval čtením jednotlivých čísel, která má přičíst nebo odečíst. 
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1O Závěr 
Hlavní účel mého experimentu, totiž seznámit žáky se sorobanem. se bezezbytku splnil. 

Žáky evidentně tato výuka velmi bavila. Dokládá to například situace, kdy žák přinesl 

do školy encyklopedii, ve které si našel zmínku o sorobanu s jeho fotografií. Pro změnu 

jiný žák přemluvil svého otce, aby mu vyrobil vlastní soroban. 

Žáky toto zpestření matematiky velice zaujalo. Dokonce předem zjišťovali, jestli to 

nebudu učit i jiné děti. Chtěli, aby to uměli pouze oni. 

Zájem o tuto problematiku spatřuji i v tom, že si chtěli malé sorobany půjčovat domů, 

aby je mohli ukázat rodičům, ale i prarodičům. Nadšeně mi pak vyprávěli, jak se doma 

divili, že jim jde počítání tak rychle, když rodiče vůbec nedokázali pochopit způsob 

výpočtu. 

Sorobany žákům pomohly i k tomu, že najednou dokázali téměř bez problémů spočítat 

mnohem těžší příklady než doposud. Ve škole počítali pouze do sta, ale se sorobanem si 

troufli i na tisíce. 

Některým žákům dodal soroban větší jistotu. Mohli se o něj při počítání opřít a ztráceli 

tak nejistotu. Na druhou stranu tu byli stále i žáci, kterým počítání na sorobanu dělalo 

velké potíže. Nutno dodat, že i ti byli schopni s tímto počítadlem spočítat jednoduché 

příklady bez přechodu mnohem rychleji, než běžným způsobem a také jim nedělalo 

obtíže nastavovat na sorobanu čísla obsahující vyšší číselné řády než sto. 

Navíc se žáci seznámili s jiným přístupem počítání. Vyhovoval jim postup zleva 

doprava, kdy je vůbec nenapadlo postupovat opačně, i když jsem jim to nijak 

nezdůrazňovala. Kromě toho je velice zajímavý přístup sčítání a odčítání založen na 

doplňkových číslech. Bohužel na tuto problematiku by bylo potřeba více času, aby se u 

žáků dalo zjistit, jak na ně působí. Nutným předpokladem rychlých výpočtů s přechody 

je automatizace doplňkových čísel. Prozatím však pro ně byl tento postup spíše 

matoucí, protože již byli uvyklí na náš standardní postup. 

Myslím, že celkově byla tato výuka přínosná. Experiment ukázal, že sorobany jsou 

efektivní pomůckou, kterou lze využít i na našich školách. Přínosem je především 

zrychlení výpočtu a snazší přechod k počítání s velkými čísly. 
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12 Přílohy: 

Příloha I 

13 Technika násobení a dělení 

13.1 Násobení 

Existuje několik metod, jak násobit na počítadle. Metoda, která vám zde bude popsána, 

je poslední z různých metod násobení, která je obecně považována za tu nejlepší. 

K jejímu objasnění je potřeba určitá terminologie, proto zavádím trochu odlišné pojmy, 

než na které jste v české matematice zvyklí. Je to z toho důvodu, že pro násobení 

na sorobanu je důležité rozlišit, které číslo je násobené kterým. Tedy u příkladu 5 x 2 = 

10 budu číslo 5 nazývat násobencem, číslo 2 násobitelem a deset je výsledek. Jelikož 

v češtině se používá činitel, činitel a součin, nedalo by se odlišit, kterého činitele máte 

zrovna použít. 

Obvykle se násobenec nastavuje do střední části počítadla, násobitel pak doleva 

od násobence. Mezi oběma čísly se vynechávají dvě až tři volné tyčky. V postupu, který 

zde popisuji, se nastavuje výsledek napravo od násobence. 

Násobitel bývá velmi často menší číslo než násobenec. Menší číslo je jednodušší si 

zapamatovat, proto zkušený abacista šetří čas tím, že vynechá nastavení malého 

násobitele na abaku, a pouze si ho pamatuje. To je pravděpodobně právě ten důvod, 

proč je násobenec na počítadle nastaven vpravo a násobitel vlevo. Jinak není jiné 

vysvětlení ani důvod, proč je nastavení těchto čísel v opačném pořádku (viz dále). 

Při násobení i dělení často pozbývá jednotková tyčka svou funkci. Přesto lze 

jednotkovou tyčku využít alespoň pro nastavení násobence. V příkladech budou 

jednotky násobence nastaveny na jednotkové tyčce počítadla. V případě násobitele bude 

pozice jednotkové tyčky závislá na počtu číslic násobence. Nebude mít žádné stálé 

místo na sorobanu, pouze pro ni bude platit, že první číslice násobitele bude 

nastavena na třetí tyčce nalevo od nejvyšší číslice násobence. 
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Pro začátečníky je samozřejmě lepší nejprve nastavit násobence a pak teprve nalevo 

od něj násobitele. Je to také proto, aby si lépe uvědomili, že jednotky násobence 

odpovídají jednotkové tyčce počítadla. 

Samozřejmě, že pokud jde o abakové specialisty, byla by to pro ně zbytečná ztráta času 

při přesunu ruky zpět doleva. Odborníkům se stačí podívat na příklad a vědí, kde bude 

nastaven násobitel a kde násobenec. Jak už jsem psala výše, někteří se ani nenamáhají 

s nastavením násobitele, a tak nemusí řešit jeho polohu. 

13.1.1 Násobení jednomístným číslem. 

Vezměme si opět příklad a názorně si na něm předveďme správný postup výpočtu. 

Například 4 x 2 = 8 

1. Nastavíme si násobence 4 na jednotkové tyčce D a násobitele 2 na tyčce A. 

Samozřejmě vynecháme mezi těmito čísly dvě volné tyčky. 

A B C I) E F 

2. Vynásobíme násobenec 4 násobitelem 2. Výsledek 8 nastavíme na tyčce F, tedy 

na druhé tyčce napravo od násobence. Posledním krokem je vynulovat násobence 

na tyčce D. 

A B C I) E F 
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Ukážeme si další příklad, kdy výsledkem bude dvouciferné číslo. 

8 x 6 = 48 

1. Nastavíme si opět násobence 8 na jednotkové tyčce D, pak násobitele 6 na tyčce A. 

A B C D E F 

2. Vynásobíme osm šesti a výsledek nastavíme na tyčkách EF. Pro výsledek je tyčka 

F jednotkovou tyčkou a tyčka E desítkovou. Nakonec opět vynulujeme násobence 8. 

A B C I) E F 

Někteří specialisté tvrdí, že je lepší dát násobence pryč ještě předtím, než se nastaví 

výsledek. Například u předchozího příkladu by pak výsledek 48 byl nastaven 

na tyčkách EF. Tato metoda je výhodná především pro ušetření času při přesouvání 

ruky zpět doleva, aby se vynuloval násobenec po nastavení výsledku. 

Ovšem pro začátečníky je takovýto postup obtížný. Jde o to, že si musíme v takovémto 

případě násobence zapamatovat. Což může vždy přinést různé chyby nebo zmatek. 
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V následujícím příkladu si ukážeme, jak násobit dvouciferné číslo. 

2 4 x 7 = 1 6 8 

1. Nastavíme si opět násobitele 7 na tyčku označenou písmenem A. Násobenec je 

dvouciferné číslo, proto ho musíme trochu posunout. Mezi násobitelem a 

násobencem musí být zase dvě volné tyčky, proto jednotková tyčka násobence bude 

A B C D E F G 

2. Vynásobíme číslici 4 z čísla 24 sedmi a nastavíme výsledek 28 na tyčkách FG. Pak 

musíme vynulovat číslici 4 z násobence na tyčce E. 

A B C D E F G 
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3. Vynásobíme zbylou číslicí 2 znásobence číslo 7 a výsledek (číslo 14) nastavíme 

na tyčkách EF. Přičteme tento nový výsledek k již nastavenému prvnímu výsledku. 

Takže by nám mělo vyjít číslo 168 na tyčkách EFG. Ještě nesmíme zapomenout 

vynulovat zbytek násobence na tyčce D. 

A B C D E F G 

Důvod, proč nastavujeme výsledek 14 na tyčkách EF, tedy o jednu tyčku výše než první 

výsledek 28, je jasný. Nastavujeme vlastně hodnotu 140, ale není nutné nad tím takto 

přemýšlet. Stačí mechanicky nastavit jedničku na tyčku E, čtyřku přičíst k již nastavené 

dvojce na tyčce F a ponechat číslici 8 na pozici G. 

Potíže může dělat to, že ve druhém krokuje tyčka E pro první výsledek 28 desítkovou 

tyčkou, ale v následujícím kroku se může zdát pro výsledek 14 tyčkou jednotkovou. Ale 

jak už jste se dočetli výše, je to stále desítková tyčka celkové hodnoty výsledku. 

Každopádně pro zjednodušené počítání při násobení platí pravidlo, že v každém kroku 

násobení je první tyčka vpravo od číslice násobence, která je násobena, tyčka desítková. 

Pokud je v násobenci více číslic, vždy začínáme násobení od poslední číslice k první. 

13.1.2 Násobení dvoumístným číslem 

Pro pochopení dalšího násobení jsou nejvhodnější ukázkové příklady. Proto i v této 

kapitole půjde především o řadu různých druhů příkladů, se kterými se můžeme setkat. 

Společný pro ně bude dvoumístný násobitel. 
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8 x 1 7 = 136 

1. Nastavíme násobenec 8 na tyčku E a násobitel 17 na tyčky AB. 

Všimněte si, že v tomto případě se tyčka A stává desítkovou tyčkou, protože máme 

větší číslo a musíme jeho umístění posunout. 

A B C D E F G H 

2. Vynásobíme číslo 8 jedničkou z čísla 17. Výsledek 8 nastavíme na tyčku G. 

A B C D E F G H 

3. Vynásobíme číslo 8 číslicí 7 z násobitele 17 a výsledek 56 nastavíme na GH s tím, 

že musíme samozřejmě přičíst číslo 8 z tyčky G. Nakonec opět vynulujeme pozici E, 

tedy násobence, číslo 8. Pokud jsme vše provedli správně, měl by nám na sorobanu 

zbýt výsledek 136. 

A B C D E F G H 



Pokud násobíme dvouciferným násobitelem, dodržujeme tento systém: 

nejprve vynásobíme násobence a první číslici násobitele, teprve ve druhém kroku 

násobence a druhou, tedy poslední číslici násobitele. 

V případě, že budeme mít vícemístného násobence, bude to vypadat takto: 

46 x 23 = 1 058 

1. Násobitele 23 nastavíme na pozici AB a násobence 46 na EF. 

A B C D E F G H I 

2. Nejprve vynásobíme 6 ze 46 a 2 z 23. Výsledek 12 si nastavíme na tyčky GH. 

A B C D E F G H I 

3. Vynásobíme opět číslici 6, ale číslicí 3 z čísla 23 a výsledek 18 bude na tyčkách HI 

stím, že přičteme už nastavenou číslici na pozici H. Takže dostaneme hodnotu 138 

na GHI. Současně vynulujeme číslici 6 z čísla 46, protože jsme s ní provedli už 

veškeré početní operace. 

A B C D E F G H I 
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4. Přejdeme k číslici 4 z původního čísla 46 a vynásobíme ji číslicí 2 z 23. Výsledek 8 

přičteme k tyčce G. Takže celkově dostáváme hodnotu 938. 

A B C D E F G H I 

5. Čtyřku nakonec vynásobíme poslední číslicí 3 a výsledek 12 přičteme k pozicím 

GH. Nakonec vynulujeme číslici 4 a zbude nám konečný výsledek 1 058. 

A B C D E F G H I 

V případě, jako je tento, že jsou obě čísla dvouciferná, probíhá násobení tímto 

způsobem: 

Nejprve vynásobíme poslední číslici násobence první číslicí násobitele, pak stejnou 

číslicí násobence vynásobíme druhou číslici násobitele. Potom přejdeme k první číslici 

násobence a vynásobíme ji v jednom kroku první číslicí násobitele a ve druhém kroku 

druhou číslicí násobitele. Toto je základní pravidlo. Takto formulované to vypadá velmi 

složitě, proto vám to zkusím přiblížit vzorovou formou. 

AB x CD (násobenec AB krát násobitel CD) 

1. B x C (druhá cifra násobence krát první cifra násobitele) 

2. B x D (druhá cifra násobence krát druhá cifra násobitele) 

3. A x C (první cifra násobence krát první cifra násobitele) 

4. A x D (první cifra násobence krát druhá cifra násobitele) 
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Předvedeme si ještě další přiklad, aby bylo vše naprosto jasné. Především pravidlo 

vynulování tyček s násobencem. 

97 x 48 = 4 656 

1. Neiorve onět nastavíme násobence a násobitele a mezi nimi necháme dvě prázdné 

2. Vynásobíme druhou číslicí násobence, tedy 7, první číslici násobitele, tedy 4. 

Výsledek 28 nastavíme na tyčky GH. Neboli jednotková tyčka výsledku je na druhé 

tyčce vpravo od násobence. 

A B C D E F G H I 

3. Stejnou číslicí násobence teď vynásobíme druhou číslici násobitele. Výsledek 56, 

který nám vyšel po násobení 8 krát 7, nastavíme na pozici HI. Opět musíme tento 

druhý výsledek přičíst k j iž zadanému mezivýsledku. Nakonec ještě vynulujeme 

číslici 7 z násobence, protože jsme s ní již provedli veškeré matematické operace. 

A B C D E F G H I 
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4. Nyní přistoupíme k první číslici násobence a nejprve jí vynásobíme první číslici 

násobitele. Tento výsledek 36 přičteme k mezivýsledku 336. A to tak, že 36 má být 

na pozicích F a G. Neboli jednotková pozice tohoto výsledku je opět dvě tyčky 

napravo od zbytku násobence. 

A B C D E F G H I 

5. Posledním krokem je vynásobení opět zbylou číslicí násobence, tedy 9, druhou 

číslici násobitele. Vyjde nám výsledek 72, který přičteme na tyčky GH. Jednotková 

tyčka tohoto výsledku je posunuta o jednu pozici doprava. Po přičtení nám vyjde 

celkový výsledek 4 656. Nesmíme zapomenout ještě vynulovat zbylou číslici 

A B C D E F G H I 

Na tomto příkladu je dobře vidět vhodnost vynulování číslic násobence. Pokud byste 

totiž vynulování neprováděli, došli byste ktomu, že se vám budou překrývat čísla 

z násobence a z mezivýsledků. Výhodnost této činnosti se projeví především, když je 

výsledek velké číslo. Pak je totiž obtížné odlišovat, které číslo patří do násobence a 

které je výsledkem, proto pro lepší orientaci je výhodné se násobence postupně 

zbavovat. Díky tomu budete také vědět, kterou číslicí máte zrovna násobit. 
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13.1.3 Násobení vícemístných čísel 

V podstatě je úplně jedno, kolik číslic má násobitel či násobenec, protože podstata 

násobení zůstává pořád stejná jako při násobení číslem dvoumístným. Pouze musíme 

dávat pozor, abychom neudělali chybu při umístění jak násobence, tak výsledku. 

Důležité je neustále se orientovat, kde který výsledek má svou jednotkovou tyčku. 

13.2 Dělení 

Pro dělení na abaku jsou dvě základní metody. Starší metoda, ačkoliv ji někteří 

specialisté na soroban ještě využívají a zdá se jim vhodná, se již všeobecně moc 

nepoužívá. Především od roku 1930 dochází k jejímu vytlačení, protože pro počítání 

využívá především memorování dělící tabulky. 

Novější metoda je snadnější. Místo dělící tabulky využívá znalost tabulky násobící. 

Byla určena i pro výuku na základních školách. 

Přesněji řečeno, tato metoda není nová, jen se užívala v menší míře. Teprve od roku 

1930 byla metoda zdokonalena a více propagována. 

Budeme v ní užívat běžného matematického názvosloví. Tedy pro příklad 50:5=10, 

bude číslo 50 dělenec, číslo 5 dělitel a výsledek 10 je podíl. V případě dělení již není 

problém s terminologií, protože se odlišují názvy pro dělence a dělitele. 

Dělenec se při výpočtu obvykle nastavuje napravo od centrální části sorobanu a dělitel 

zase nalevo. Dělenec a dělitel jsou odděleni stejně jako v násobení prázdnými tyčkami. 

V případě dělem to jsou celkem čtyři volné tyčky. Na ně se během výpočtu nastavuje 

výsledný podíl. Výsledek se tedy umisťuje mezi dělence a dělitele. 

V dělem, stejně jako v násobení, není jednotková tyčka abaku tak podstatná, ale může 

přinést určité usnadnění při počítání. Z tohoto důvodu je jednotková číslice dělence 

vždy umisťována na jednotkové tyčce počítadla. Dělitel je pak umístěn na páté tyčce 

vlevo od poslední číslice dělence. Nezáleží na tom, zda je dělitel celé číslo. Prostě jeho 

poslední číslice je umístěna na páté tyčce od poslední číslice dělence. 

Pro začátečníky je tím pádem vždy výhodnější začínat nastavením dělence a teprve pak 

dělitele. Stejně tak i v případě násobení. 
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13.2.1 Dělení jednomístným číslem 

Přejděme rovnou k názornému příkladu, kde nejlépe pochopíte techniku výpočtu. 

8 : 2 = 4 
t 

1. Nejprve nastavíme dělence 8 na jednotkovou tyčku počítadla na pozici F. Pak 

dáme dělitele 2 na tyčku A, tedy na pátou tyčku nalevo od dělence. 

A B C I) E F 

2. Pamětně vypočítáme kolik je 8:2, výsledek 4 nastavíme na pozici D. Podíl bude 

na druhé tyčce nalevo od dělence. Nakonec vynulujeme dělence na pozici F. 

A B C D E F 
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V následujícím příkladu si ukážeme, proč je tak důležité vždy vynulovat dělence. 

8 3 7 : 3 = 279 

1. Nastavíme do správných pozic dělence a dělitele. Dělenec 837 bude naFGH a 

dělitele 3 umístíme na tyčku A. (Tentokrát je jednotková tyčka sorobanu 

označena písmenem H.) 

A B C D E F G H 

2. Porovnáme 3 a 8. Trojka se do osmi vejde dvakrát, proto číslo 2 nastavíme jako 

podíl na tyčku D, na druhou tyčku nalevo od poslední číslice dělence. Pak 

vynásobíme tento podíl 2 dělitelem 3 a výsledek 6 odečteme od číslice 8 z dělence. 

Takto nám na tyčce F zůstane číslo 2. 

A B C D E F G H 

3. Porovnáme dělitele 3 s číslem 23 z dělence. Trojka se do 23 vejde sedmkrát, proto 

nastavíme podíl 7 na tyčku E. Pak vynásobíme tuto sedmičku dělitelem a výsledné 

číslo 21 odečteme od 23 na tyčkách F a G. 

A B C D E F G H 
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4. Vydělíme 27 třemi a podíl 9 nastavíme na tyčku F. Pak vynásobíme 3x9 a 

výsledek 27 odečteme od čísla 27 na GH. Tím se vlastně bezezbytku zbavíme celého 

dělence. Na pozicích DEF si můžeme přečíst výsledek dělení 279. 

A B C D E F G H 

Na tomto příkladu je zřetelné, že je důležité vždy vynulovat dělence. Především se nám 

pak nemůže stát, že bychom si ho spletli s částí výsledku. A také budeme vědět, kdy už 

je dělení úplně ukončené. 

Každé dělem lze také lehce zkontrolovat tím, že dělitele vynásobíme podílem a měl by 

nám vyjít dělenec. To je myslím každému naprosto jasné, že dělení a násobení tvoří své 

protějšky. Pokud si to ale skutečně zkusíme, zkontrolujeme si, že poloha podílu v dělení 

je shodná s polohou násobence při násobení. A samozřejmě poloha dělence je stejná 

jako poloha součinu v násobení. Tím je jasně vidět, že metoda dělení i násobení jsou 

propojené. 
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Pojďme si ukázat ještě jeden příklad pro dělení. V tomto příkladu si předvedeme, jak 

se počítá, pokud je první číslice menší než dělitel. 

6013 : 7 = 859 

1. Začneme nejprve správným nastavením dělence a dělitele. Dělenec bude mít opět 

jednotky na jednotkové tyčce abaku, v tomto případě označené písmenem I. Dělitel 7 

pak bude umístěn na tyčce nad písmenem A. Musíme stále zachovat 4 volné tyčky 

mezi těmito dvěma čísly. 

A B C D E F G H I 

2. Porovnáme 7 a 6, tedy dělitele a první číslici dělence. Dělitel 7 se do 6 nevejde, 

proto musíme vzít i druhou číslici dělence. Pak dělíme 60:7, to je 8. Podíl 8 musíme 

nastavit na tyčce E, protože jsme se posunuli při počítání již k druhé číslici dělence. 

Pak vynásobíme 8 a 7 a výsledek 56 odečteme od čísla 60 na tyčkách FG. 

A B C D E F G H I 
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3. Porovnáme číslo 41 naGH s dělitelem 7. Po vydělení nám vyjde číslo 5, které 

nastávíme na pozici F. Pak vynásobíme 5 a 7 a součin 35 odečteme od čísla 41. 

Na pozici H nám pak zůstane číslo 6. 

A B C D E F G H I 

4. Nakonec vydělíme 63 sedmi, což je 9. Podíl 9 nastavíme na tyčku G. Vynásobíme 

9 a 7 a výsledek 63 odečteme od zbylého dělence. Tím nám vyjde nula na pozicích 

HI a celé dělení je tak skončeno. Výsledný podíl 859 si můžeme přečíst na EFG. 

A B C D E F G H I 

Pokud je dělitel větší než první číslice dělence, porovnáváme ho s prvními dvěma 

číslicemi dělence. V tomto případě pak musíme číslo podílu nastavit na první tyčku 

vlevo od první číslice dělence. 

Názorně to lze vysvětlit na příkladu 36 děleno 2. V tomto případě je výsledek 16. První 

číslice podílu 1 je zastoupením desítek ve výsledku, proto i na počítadle by se nastavila 

na druhou tyčku nalevo od dělence. Pokud bychom ale počítali příklad 36 děleno 4, 

výsledek 9 je pouze zastoupen jednotkami. V případě sorobanu by se tento podíl 9 

nastavil na první tyčce nalevo od dělence. Stačí se totiž podívat, že trojka z dělence 36 

je menší než dělitel 4, a proto se vše o jednu tyčku posunuje. 

My se ale vůbec nemusíme zabývat tím, zda jde o jednotky, desítky či stovky. Stačí 

Pouze zapamatovat si, že pokud je první číslice dělence menší než dělitel, musíme 

dělitele porovnávat s prvními dvěma číslicemi a podíl tohoto dělení bude nastaven 
na první tyčce nalevo od první číslice dělence. 
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13.2.2 Dělení dvoumístným číslem 

Nejprve si ukážeme příklad a pak si blíže popíšeme přesnou techniku. 

552 : 23 = 24 

1. Jako u dělení jednociferným dělitelem i tady si nejprve umístíme na počítadlo 

dělitele 

a dělence. Dělenec bude mít své jednotky na jednotkové tyčce abaku a dělitel 

bude začínat na páté tyčce nalevo od dělence. Rozmístění je v podstatě naprosto 

stejné. 

A B C D E F G H I 

2. Vezmeme první číslici 2 z dělitele 23 a porovnáme ji s první číslicí 5 z dělence. 

Do pětky se dvojka vejde dvakrát, proto podíl 2 umístíme na pozici E, tedy na druhou 

tyčku od poslední číslice dělence. Pak vynásobíme tento podíl 2 dvojkou z dělitele a 

výsledek 4 odečteme od 5 na G. 

A B C D E F G H I 
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3. Nyní vynásobíme podíl 2 a druhou číslici dělitele. Výsledek 6 odečteme od 15 

nastavené na tyčkách GH. Tam nám pak zbyde číslo 9 na pozici H. 

A B C D E F G H I 

4. Vezmeme znovu číslici 2 z dělitele a porovnáme ji s 9 z dělence. Podíl 4 nastavíme 

na tyčku F. Opět vynásobíme tento podíl a první číslici dělitele a součin 8 odečteme 

od 9 umístěné na H. 

A B C D E F G H I 
5. Nakonec vynásobíme druhý mezivýsledný podíl 4 druhou číslicí dělitele. Výsledek 

12 odečteme od dělence naHI. Výsledkem je nula, takže jsme ukončili dělení, 

výsledný podíl si můžeme přečíst na pozicích EF. 

A B C D E F G H I 

V případě, že dělitel je dvouciferné číslo, nejprve vezmeme jeho první číslici a 

Porovnáme ji s první číslicí dělence. Nastavíme podíl a i dál postupujeme stejně jako při 

dělení jednociferným číslem. Pouze před přechodem k dalšímu číslu dělence musíme 

ještě podíl vynásobit druhou číslicí dělitele a tento výsledek odečíst od dělence. 
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V dalším příkladu si ukážeme postup, když je první číslice menší než dělitel. 

6 308 : 83 = 76 

1. Nastavíme si číslo 6 308 na GHIJ s tím, že J je jednotková tyčka abaku, a číslo 83 
na pozice AB. 

A B C D E F G H I J 
2. Porovnáme první číslici dělitele 8 a první číslici dělence 6. Vidíme, že osmička 

se do šesti nevejde, proto vezmeme první dvě číslice dělence. Do 63 se 8 vejde 

sedmkrát. Takže podíl 7 nastavíme na pozici F, tedy první tyčku nalevo od poslední 

číslice dělence. (Stejně jako při dělení jednociferným dělitelem, který je větší než 

první číslice dělitele.) Pak vynásobíme podíl 7 a první číslici dělitele 8 a výsledek 56 

3. Vynásobíme podíl 7 a druhou číslici dělitele 3 a výsledný součin 21 odečteme 

od 70 nastavené na HI. 
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4. Nyní porovnáme číslici 8 z dělitele a část dělence 49. Podíl 6 umístíme na pozici 

G. Pak opět vynásobíme tento podíl a první číslici dělitele a výsledek 48 odečteme 

od 49 na HI. 

A B C D E F G H I J 

5. Nakonec vynásobíme podíl 6 a druhou číslici dělitele 3 a součin 18 odečteme 

od zbylého dělence. Tím vynulujeme celého dělence a zbyde nám pouze výsledný 

podíl 76, umístěný na FG. 

A B C D E F G H I J 

Pokud je dělitel dvouciferné číslo, není žádný problém porovnat jeho první číslici a 

jednu nebo dvě číslice dělence, podle toho, jestli je dělenec větší nebo ne. Pak je 

naprosto triviální pamětně spočítat, kolikrát se dělitel vejde do dělence, a umístit podíl. 

Potíže mohou nastat, pokud číslo podílu není správné. To lze napravit metodou, kterou 

si ukážeme na následujících dvou příkladech. Myslím, že z tohoto důvodu je skutečně 

užití abaku velmi výhodné. Jelikož práce sním závisí na mechanickém postupu, 

minimalizuje se možnost chyby, a pokud ji uděláme, většinou na ni během výpočtu 

přijdeme. Pak ji lze vždy opět opravit. Při mentálním nebo písemném počítání chybu 

většinou neobjevíte. A pokud přece jen ano, většinou musíte začít počítat znovu 

od začátku. 
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4 698 : 54 = 87 

1. Nastavíme na počítadle dělenec a dělitel přesně podle pravidel, na která jsme 

2. První číslice 5 z dělitele je větší než první číslice dělence, proto vezmeme dvě 

číslice dělence. Do 46 se pětka vejde devětkrát, proto nastavíme podíl 9 na tyčku F. 

pak vynásobíme 9 a 5 a výsledek odečteme od 46. 

A B C D E F G H I J 
3. Teď vynásobíme podíl 9 a druhou číslici dělitele. Výsledek je 36, ale to je větší 

číslo než 19, od kterého ho máme odečítat. Tak jsme došli k tomu, že podíl 9 je moc 

velké číslo. Proto nastavíme místo 9 číslo o jednu menší, tedy 8. Pak vynásobíme 8 a 

první číslici dělitele 5. Rozdíl ve výsledku 9x5 a 8x5 je pouze 5, proto přičteme pět 

k jedničce, která je nastavená na tyčce H. 

A B C D E F G H I J 
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4. Opravený podíl vynásobíme druhou číslicí dělitele a výsledný součin 32 odečteme 
od části dělence - 69. 

A B C D E F G H I J 

5. Vezmeme první číslici dělitele a porovnáme ji s 37 z dělence. Podíl 7 nastavíme 

na tyčku G. Následně vynásobíme podíl 7 a 5 z dělitele a výsledek 35 odečteme 

od 37. 

A B C D E F G H I J 

6. Nakonec vynásobíme podíl 7 a druhou číslici dělence 4. Vyjde nám součin 28, 

který odečteme od zbylého dělence, čímž ho vynulujeme. Výsledek dělení 87 vidíme 

na tyčkách FG. 

A B C D E F G H I J 



V tomto příkladu si předvedeme jak postupovat, když jsou číslice dělence i dělitele 
shodné. 

1 6 6 6 : 17 = 98 

1. Nastavíme si dělence 1 666 na tyčky označené GHIJ, kde J je jednotkovou tyčkou 

celého sorobanu, a dělitele 17 umístíme nad písmena AB. 

A B C D E F G H I J 

2. Pokud je první číslice dělitele a dělence shodná, jako v tomto případě, porovnáme 

nejprve druhé číslice těchto čísel. V tomto případě je druhá číslice dělence menší než 

druhá číslice dělitele, proto jako podíl zkusíme zadat číslo 9. Bude-li číslo 9 moc 

velké, budeme ho snižovat o jednu, dokud nedojdeme ke správnému číslu. 

Takže nyní nastavíme podíl 9 na tyčku označenou F. Pak vynásobíme podíl 9 a 1 

z dělitele. Výsledek 9 odečteme od 16 na GH. 

A B C D E F G H I J 
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3. Vynásobíme druhou číslici dělitele 7 a podíl 9. Výsledkem je číslo 63, které 

odečteme od 76 naHI. (Toto odčítání nám šlo provést, proto už máme jistotu, že 

podíl 9 máme správně.) 

A B C D E F G H I J 

4. Opět jsme se dostali k tomu, že obě první číslice jsou shodné. Z tohoto důvodu 

musíme vzít druhé číslice z dělitele i z dělence a porovnat je. Podle toho zjistíme, že 

3 z dělence je menší než 7 z dělitele, a proto zkusíme nastavit číslo 9 jako podíl 

na tyčku G. Pak jako obvykle postupujeme tak, že vynásobíme podíl 9 a první číslici 

dělitele a odečteme tento součin od části dělence na HI. Poté vynásobíme podíl 9 

druhou číslicí dělitele 7. Výsledek je 63, což je ale větší číslo než zbylý dělenec 46. 

Došli jsme tedy k tomu, že podíl 9 není správně. 

A B C D E F G H I J 

5. Opravíme podíl 9 na číslo 8. Násobek tohoto podílu a první číslice dělitele je jen o 

jednu méně než při prvním násobení, proto přičteme k číslu 4 na pozici I číslo jedna. 

Takto jsme provedli celou opravu špatně zvoleného podílu. 

A B C D E F G H I J 
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6. Nakonec vynásobíme opravený podíl 8 a druhou číslici dělitele 7. Výsledek 56 

odečteme od zbylého dělence, a tím získáme na pozici dělence nulu. Výsledek dělení 

je 98. 

A B C D E F G . H I J 
V případech, kdy první číslice dělitele i dělence jsou shodné, musíme porovnat jejich 

druhé číslice. Pokud je druhá číslice dělence větší než dělitelova, nastavíme jako podíl 

číslo 1 na druhou tyčku nalevo od první číslice dělence. Pokud je druhá číslice dělence 

menší než druhá číslice dělitele, jako v tomto případě, nastavíme podíl 9 na první tyčku 

nalevo od dělence. 

V dalším příkladu si ještě ukážeme, jak postupovat, když uděláme chybu a zvolíme 

podíl menší, než má být. 

7 644 : 84 = 91 

1. Umístíme do správných pozic dělitele 84 i dělence 7 644. 

A B C D E F G H I J 
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2. Porovnáme první číslice dělence a dělitele a zjistíme, že dělitel je větší, proto 

musíme vzít první dvě číslice dělence. Do 76 se číslo 8 vejde devětkrát, ale my si 

budeme myslet, že je to moc velký podíl, a zkusíme podíl 8. Nastavíme tedy čílso 8 

nad písmeno F a vynásobíme tento podíl a první číslici dělitele. Výsledek 64 

odečteme od části dělence 76. 

A B C D E F G H I J 

3. Vynásobíme podíl 9 a druhou číslici dělitele. Součin 36 odečteme od 124 na GHI. 

Zbyde nám 92 na HI, což je větší číslo než samotný dělitel 84. Tak jsme došli k tomu, 

že námi zvolený podíl 8 je špatně a musíme ho opravit. 

A B C D E F G H I J 
4. Opravíme podíl 8 na číslo 9. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je jedna, proto 

vynásobíme celý dělitel tímto rozdílem, tedy jednou. Nakonec odečteme součin 84 

od 92 na HI. Tím jsme opravili chybu v podílu. 

A B C D E F G H I J 
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5. Porovnáme první dvě číslice dělitele a dělence. Jsou shodné, proto se podíváme 

na druhé číslice. I tyto dvě číslice jsou shodné. Pokud nastane takovýto případ, 

nastavíme jako podíl číslo 1. Pak postupujeme jako obvykle. Vynásobíme 

nejprve první číslici dělitele a odečteme ji od části dělence, v tomto případě to bude 8 

- 8. Pak totéž uděláme i s druhou číslicí dělence. Odčítáme tedy 4 od 4 na pozici J. 

Tím vynulujeme zbytek dělence, a končíme tak toto dělení. Výsledný podíl vidíme 

na tyčkách FG. 

A B C D E F G H I J 

13.2.3 Dělení vícemístným číslem 

3 9 7 8 : 2 3 4 = 17 

1. Nastavíme dělence 3 978 na tyčky HIJK, kdy K je jednotkovou tyčkou počítadla. 

Potom na páté tyčce nalevo od první číslice dělence nastavíme poslední číslici 

dělitele s tím, že celý dělitel je umístěn na ABC. 

A B C D E F G H I J K 
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2. Porovnáme první číslici dělitele 2 a první číslici dělence 3. Dvojka se do tří vejde 

jednou, takže na pozici F, tedy na druhou tyčku nalevo od dělence, umístíme podíl 1. 

Pak vynásobíme podíl první číslicí dělitele a tento součin odečteme od první číslice 

dělence. 

A B C D E F G H I J K 

3. Vynásobíme stejným podílem i druhou číslici dělitele a výsledek 3 odečteme 

od čísla 9 umístěného na tyčce I. 

A B C D E F G H I J K 

4. Naposledy vynásobíme tento podíl 1 třetí číslicí dělitele a odečteme výsledný 

součin od hodnoty na J. Takto nám zůstane dělenec v podobě čísla 1 638 na HIJK. 

A B C D E F G H I J K 
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5. Nyní se opět přesuneme k první číslici dělitele a porovnáme ji s první číslicí 

dělence. Ta je menší, proto vezmeme první dvě číslice. 16 děleno dvěma je 8. 

Nastavíme podíl 8 na tyčku G a vynásobíme podíl první číslicí. Od tyček HI 

odečteme 16, což nám tyto dvě tyčky vynuluje. Pak vynásobíme podíl 8 a druhou 

číslici dělitele 3. Výsledek 24 je větší než 3 na J. Tak jsme došli k závěru, že podíl 8 

není správně zvolen. 

A B C D E F G H I J K 

6. Opravíme podíl a snížíme ho o jednu, tedy z 8 na 7. Rozdíl při násobení tímto 

podílem je jedna, proto přičteme číslo 2 k pozici I. (V předchozím bodu jsme totiž 

odčítali jen při násobení první číslice dělitele.) 

A B C D E F G H I J K 

7. Nyní vynásobíme opraveným podílem druhou číslici dělitele 3 a odečteme 

výsledek od části dělence na IJ. Odečítáme 21 od 23. 

A B C D E F G H I J K 

102 



8. Nakonec vynásobíme podílem 7 i třetí číslici dělitele. Součin 28 je stejný jako 

zbylý dělenec, takže nám na pozicích JK zůstane nula. Dělení je dokončené, výsledný 

podíl je 17. 

A B C D E F G H I J K 

7 061 : 3 0 7 = 23 

1. Nastavíme si dělence 7 061 na HIJK a dělitele 307 na ABC. 

A B C D E F G H I J K 

2. Porovnáme první číslici dělitele 3 s první číslicí dělence 7. Podíl 2 nastavíme na F. 

Pak vynásobíme podíl 2 první číslicí dělitele a odečteme výsledek od první číslice 

dělence. 
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3. Vynásobíme podílem 2 třetí číslici dělitele a odečteme výsledný součin od 106 

na HIJ. Zde nám zůstane číslo 92. Protože druhá číslice dělitele je nula, odečítáme 

tento součin od pozice HIJ, a ne pouze HI. 

4. Číslice 3 z dělitele se do 9 na I vejde třikrát, proto nastavíme podíl 3 na tyčku G. 

Potom vynásobíme tento podíl první číslicí dělitele a odečteme výsledek od části 

5. Nakonec vynásobíme podíl 3 a třetí číslici dělitele 7. Součin 21 odečteme 

od zbylého dělence, a tím dostaneme nulu naJK. Dokončili jsme toto dělení, 

výsledný podíl je 23. 
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Příloha II 
Japonská učebnice matematiky - část s učivem o sorobanu 
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Příloha lila 
Vypracované domácí úkolv - čísla čísla, která maji souvislost s ČR 
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Příloha Illb 

Petr 

Cbtcfr^-i. 

- 1 l'l4lL 

T S P с 
7 <7 7 е? 

\ 
a . htDÏ>ei{) re)чл- с 
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Příloha IVa 
Pracovní list na sčítání bez přechodů (3 .hodina) 

Petr 

£ V V 

o c 
o o 

Soroban Worksheet 

O 

o o 

0_ 
o 

o 

21+3 3 4 + 5 0 * 2 8 

o 
o 

2-1 + 53 -H 

o 
o 

11- 55 W 

i ( 
o 

o 

CC - 2 3 41 

o O 0 
ISL 

0 
O 

0 V 
O 

1 ,1 

Á, 

o o 
o <> r 

o 

/32 -r a 4oi f 45s fá + COS -
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Příloha VIb 

Jakub Soroban Worksheet 

21 + 5*2* 

24 + S&ÍU 

-At .. 

23+55=23 

432 + C 7 - W 1 102 + SSC -If 4 f 3 - tór-
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Příloha IVc 

Tereza 

c I 

D 0 

44-
1» 

f 0 

\ 
J 

i ř 1 
i 
( 

t 
r } 

432+ C? 

Soroban Worksheet 

í 

l , 
i' 

3£+So = ?f 

i P 4 

| 1 1 
o 

23 + 55 
S D 0 

i* 
t* 

Jol + 3st 

i! 
i' 

+co=M 
... D J 

<!__s!_ 
o 

i* 

i . 

1 
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Příloha Va 
Některé pracovní listy použité v 5.hodině: 

Napiš nad obrázky jaké číslo je na sorobanu nastavené. 

Example 1 2 3 4 5 

15 

T u T u T u T u T u T u 

• • • • f • • • 
V i i ! 

6 7 8 9 10 11 

T u T u T u T u T u T u 

f . • • • • • • 

H t 1 
i ! 

12 13 14 15 16 17 

T u T u T u T u T u T u 

• • • . • • • • 
i M 1 H 
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Příloha Vb 
Sčítání s přechodem přes pět 

Jméno: 

Nakresli první číslo modrou barvou a druhé, které přičítáš červenou barvou. Pokud 
potřebuješ, škrtej jen jednou čarou. 

24 + 3 = 215 + 42 142 + 34 

42 + 30 320 + 426 341 + 4 3 4 

1 3 + 4 0 32 + 43 321 + 4 3 1 
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Příloha Vc 
Odčítání bez přechodu 

Jméno: 

Nakresli první číslo a druhé číslo od něj odečti tak, že přeškrtneš správný počet kuliček. 
Výsledek napiš. 

4 3 - 1 2 328 - 2 0 6 859 -356 

4 8 - 6 = 4 9 - 2 5 3 3 3 - 102 

4 3 - 2 0 8 4 - 5 2 2 9 6 - 151 
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Příloha Via 

Vyplněné pracovní listy k 5.hodině 

Example 1 2 3 4 5 

15 QČ 5 9 M ko 

í 3 
T u T u 

lJ 
T u f u 1/ -J T u T u 

r 
i w # 

I 
• • 

1 

# 
f 1 ( $ 

i 

• f š i 

1 

6 7 8 9 10 11 

7 4 4 c ř 5 2 & 95 

T u 
t -v 
T u 

i-' >J T u 
7} 

f U P <7 
T U 

n rf 
f u 

* * 1 > i 0 i L 
$ i 

4. 

1 
i íí l 

[ 1 i 9 
f 

f 

12 13 14 15 16 17 

5 5 80 29 7 5 

T u T u T U T u T u T u 

i l 
i 

< \ . 
i 

f 
— 

\ 
i 

1 
( ř 

r 

1 * 

1 

* 
1 
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Příloha VIb 

Jakub 
Example 1 2 3 4 5 

15 
6 6 31 5 9 44 4 0 

r u T u T u T u T u T u 

• ft 

1 

i 

) 

9 

* I 

i 
I 

* 
i ! 
1 i 

f 

9 9 

1 

i 

1 

6 7 8 9 10 11 

7 4 5 1 2Í & 9 5 

T u T u T u T u T u T u 

1 1 

f 

i ' 1 ě 

jj ! 1 

•i 
y } 
j 
1 

•1 1 i I 
p 

\ 

! 
& 
f 

9 

12 13 14 15 16 17 

5 5 <ft9 29 14 7 5 

T u T u T u T u T u T u 

9 i 1» 1 f - tf 

f 
l í 

f f 

! 

1 

I 

f i 
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Priloha Vic 

Dominik 
Example 1 2 3 4 5 

15 ££ 5 9 V 
T u T u T u T u T u T u 

• •f i I 
T 

! f r 
; 

<ti il f t 
j 
1 
1 

6 7 8 9 10 11 

14 52. 9 5 

T u T u T u T u T u T u 
i * 4T . ( (f f) i ? 

1 1 4 
£ * 

! f 

I ; i i 
i 
1 

[ 1 
1 

Jiri 
Example 1 2 3 4 5 

15 3-/ sq 44 

T u T u T u T u T u 
• ML » 4 • ' 1) 9 

» 1 
? 

$ • » 
§ 

6 1 8 9 10 11 

14 US 5 2 2G £ 9 5 

T u T u T u T u T u T u 

* . 9. # e 0 4k 
9 $ 
9 

<S> f 

5 9 

fl £ 

£ $ 
§ (5 

4 1 
p » 
© 
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Příloha Vid 

Tereza 

T u 

M 

4<f 
0 J 
T u 

f <f 
$ 

51 
T u 

L ! 
9 

2 g 

T u 
I 

« I 

10 

8 
T u 

f 

11 

95 

T U 

t-
£ 
I 

12 13 14 15 16 17 

55 
T u 

80 
T u 

4 
* 
\ 

29 l i 
T u T u 

1 ? 9 ř 

75 
T u 

# 

T u 

r £ 
f 9 

J L I 

Nakresli první číslo o 
Výsledek napiš. 

43 -12 - j i 

í 

328-206 = ^ 1 J O i ' 
859 -356 =40% 
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Příloha VII 

Lístečky s různě obtížnými příklady 

Bez přechodu 

l.L 22 + 51 + 1 6 - 3 7 = 

l.S 32 + 6 6 - 1 2 - 7 5 = 

1.T 34+ 150+215-44 = 

S přechodem přes 5 

2.L 42 + 5 3 - 2 0 + 13 = 

2.S 21 + 4 3 + 1 3 - 4 0 = 

2.T 153 + 2 2 - 4 3 + 212 = 

S přechodem přes 10 

3.L 54 + 2 8 + 1 6 - 3 3 = 

3.S 23 + 5 7 + 1 2 - 2 8 = 

3.T 36 + 71 + 1 5 4 - 7 8 = 



Příloha VIII 
Výsledková listina s výsledky ze 7.hodiny 

1. 
lehký 1.střední 1. 

těžký 2.lehký 2. střed ní 2.težký 3.lehký 3.střední 3. těžký 
Tereza X X X / 

Anna X X 
Jakub X X 
Dominik X X X 
Tomáš X X 
Milan X X 
Jiří X 
Petr 
Jirka • X X X X 
Josef X X X X 
Katka X X X X 
Gábina X X X 
Matěj X X X 
Nikola X X 
Nikolka X X X 
Vojta X 
Jonáš 

- X X 

Vzor karty z 8.hodiny 

Tereza 
1. L X 
1. S 
1. T X 
2. L X 
2. S 
2. T 
3. L 
3. S 
3. T 
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Příloha IX 

Vypočí te j zadané př íklady pomoc í počí tadla a napiš výsledky. 

52 24 
33 
22 
110 
-68 
32 
205 
31 

134 32 
15 105 35 
-44 61 212 
62 -27 -99 
31 14 42 
100 112 53 
-24 -83 2 
10 51 -131 
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Příloha VIb 

Řetězovité příklady 

3 2 ^ + 21 • 63 —• +52 • 

27 + 30 74 + 61 

5 6 ^ 1 25 + 52 • 35 

1 5 ^ 60 46 + 24 • 

73 +14 - 11 + 23 63 

Bonusy: 

354 + 4 2 5 151 

53 +27 + 18 44 + 17 

24 + 18 + 51 - 62 + 5 9 
• • 
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Příloha XI 

Řetězovité příklady 

Jirka 

m í u f 2 / 7 f f - f j 7 . 3 i t U j M 

w i f t ň - n U ý S i j i í - l í í í 

i k V l ^ h M i i S - í t , 

Petr 

VI 
•11 

i t 

r zet í A §í> 
i oM - idk+M, w 

. . 19 r ? / y h n 

u ? ~, 
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Příloha XII 
Zadaný pracovní list na 14 dní, během mé nepřítomnosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ 1 + 1 

+ 2 + 2 

+ 3 + 3 

+ 4 + 4 

+ 5 + 5 

+ 6 

+ 7 

+ 8 + 8 

+ 9 + 9 

+ 10 + 10 
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Příloha XXIVb 

Nikola 

e.g.. 100= 12+88 1. 100=34+£ £ 2. 100=16+ qi , 3. 100=96+ Z, 

T u T u 
V 

T u T u 

T " 

4. 100=84+/'. 5. 100=28+ 6. 100=66+ j k 7. 100=3+ 

T u V T u T u T u 

t 
8. 100=25+ 7 % 9. 100=71+ ÍH 10. 1 0 0 = 4 2 + ^ 11. 100=80+//) 

r u T u T u T u 

• -

r * 
12. 100=37+ 7t 13. 100=83+ 14 .100=19+fC 15. 100=45+ f" 

T u T U T u 
js 

T u 

F S i 
1 
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Příloha XI lib 

Anna 

e.g.. 100=12+88 1 . 100-34+ f £ 2. 100=16+ Cft 3. 100=96+ Lf. 

T u T u T u T u 

4.100=84+ 2G 5. 100=28+ Oil 6 . 1 0 0 = 6 6 + ^ 7. 100=3+9 f 

T u T u u T u 

= 1 

8. 100-25+ 9. 100=71+ y j 10. 100=42+ £8 11. 100=80+ IP 

T u T u T u T u 

¥ 
12. 100=37+ 9-3 13. 100=83+ 2.7 14. 100=19+ 15.100=45+6.5 

T u T u T u u 
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Příloha XXIVb 

Tomáš 

e.g.. 100=12+88 1. 100=34+f 2. 100= 16+ 1 3.100=96+ 

T u T u T u T u 

4. 100=84+' 5. 100=28+^ 6. 100=66+ 7. 100=3+ 

T u T u T u T u 

l | l | t 
8.100=25+ 9. 100=71+ [• 10.100=42+ 11. 100=80+ 

T u T u T u T u 

• -

• __ ; * 
, _ * s i* t : 

" 

12. 100=37 + / 13. 100=83+ 14. 100=19+1? 0 15.100=45+S 

T u T u T u T u 

m i 
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Příloha XXIVb 

Předloha pro psaní matemat ického diktátu. 

Řešení příkladu 24 + 57 

Nikola 

i L 

Josef Gabriela 

i ř 

Jakub 

4 - 4 -

Y (2 

! 
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Příloha XXIVb 

Domino (ukázka několika hracích karet) 

t " 
T" 182-29 ? 31+58 

1" 27 + 42 1" 12 + 95 

f 1 fc-

98-27 i -
67 + 21 
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Příloha XXIVb 

Ukázka jedné z karet s číslem nastaveným na sorobanu 
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Příloha XXIVb 

Ukázka karty s příkladem nastaveným na sorobanu 

131 



Příloha XXIVb 

Pexeso (ukázka několik karet) 

A J > 

¥¥ 
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Příloha XX 

Osvědčení 

Osvědčení 
za úspěšné dokončení 

výuky 
na 

japonském počítadle 

pro 
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Příloha XXIVb 

Matěj 

296-151 

t i 
Gábina 

O c 
\ 

K o 
o 

Zk 

Katka 

i 
lí « 

- j 

v 
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Příloha XXIVb 

N i k o l a 

Example 1 2 3 4 5 

15 CG 31 5 9 ^ 
D 3 
T u 

z j 
T u 

~J 'J 
T u T Ú 

D J 
T u T u 

• £ % 0 # 

) ^ T T " 1 & 0 

& : 

6 7 8 9 10 11 

7 4 4 ř 51 l i <ř 9 5 
/) 7 
T u 

• 

T u T u 
r. '7 

T U T u T u 

/"S /—\ W v̂ / 0 O O f> 
( 

' ' ( 
G 0 

Q 

& C 
0 o 
J 

/ 

12 13 14 15 16 17 

5 5 ^ 2 9 2 - / 7 5 

T U 
D V 
T u T U 

v 
T U T U T u 

O O O ( / O O 
V' 8 

< 5 

0 p . / 

. 0 í 
Oí\ r 

£ 8 Q Y . 
0 p 
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Příloha XXII 

Použití více kuliček najedná tyčce než je možné 

12 13 14 15 16 17 

5 5 <a> 29 7 5 

T u T u T u T u T u T u 

J .j 1 1 

Ífl 
X 

o 

% 

1 

i) 
i ( 

N— 
« 

} 
£ 
£ p í ; * 

í ( 
J í a 

!) b 

tr i 
D 

_ L 

i J) 

JL 

r o D o 

432 + 6? - - / 77 

Příloha XXIII 

Jol + 3 5 - M 3 - f Cos~ 

Špatné znázornění příkladu 53 + 24. neodečtení jednotkových kuliček 

Nikola / f) 1 

v 

( 0 
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Příloha XXIVb 
Test zadaný studentům Pedf UK 
Šestá odborná úroveň 
(Jeden sloupec za minutu nebo deset sloupců za deset minut s tolerancí 70% 
správných výsledků) 

728 36 627 
631 87 75 
4089 52 238 
50 705 -94 
92 68 -426 
175 96 -81 
47 349 7513 
904 2138 59 
72 510 60 
593 74 -3041 
61 421 -52 
86 907 139 
8260 53 807 
354 619 40 
13 8042 968 
16155 14157 6832 

13 806 4105 
624 54 78 
51 -716 29 
379 -81 712 
785 439 67 
41 5021 834 
2095 48 203 
36 27 40 
984 -78 526 
63 -3605 81 
542 -953 9036 
807 130 17 
1068 69 395 
70 92 58 
92 247 649 
7650 1500 16830 

52 271 
713 6104 
60 42 
42 35 
8096 487 
621 93 
97 312 
481 -78 
305 -5083 
574 20 
85 961 
19 -854 
73 -69 
9038 -705 
264 96 
20520 1632 

936 3094 
21 65 
6084 413 
-18 817 
-745 23 
-50 71 
62 938 
329 26 
-1203 7041 
-459 86 
48 259 
76 95 
597 508 
30 672 
817 40 
6525 14148 
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Příloha XXIVb 

Test zadaný studentům Pedf UK 

Skupina C 
(70% správných odpovědí, 5 minut) 

187x53 = 9911 
245 x21 = 5 145 
309 x 19 = 5 871 
408x38 = 15 504 
561 x 60 = 33 660 
620 x 42 = 26 040 
716x90 = 64 440 
832 x 57 = 47 424 
954 x 74 = 70 596 
973 x 86 = 83 678 

Skupina D 
(70% správných odpovědí, 5 minut) 

1 725 x51 =87 975 
2 698 x 24 = 64 752 
3 980x30= 119 400 
4 509 x 65 = 293 085 
5 062 x 73 = 369 526 
6 874x68 = 467 432 
7 431 x 80 = 594 480 
8 146 x 12 = 97 752 
9 357 x 49 = 458 493 
8 230x97 = 798 310 
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