
 

ABSTRAKT 

Cílem této práce je prozkoumat, jak pracují učitelé na 1. stupni ZŠ se slovní úlohou z pohledu 

jazykové a situačně-kontextové roviny úlohy. Dále se práce zaměřuje na přístupy učitelů 

k práci se slovní úlohou a identifikaci jevů směřujících k některému z kognitivních módů – 

paradigmatickému či narativnímu –, které popisují J. S. Bruner (1986) a O. Chapmanová 

(2006). Hlavní výzkumnou metodou je pozorování učitelek při práci se slovní úlohou ve 

třídě, rozhovor s učitelkami a žáky. 

V teoretické části práce je vymezena slovní úloha a je věnována pozornost slovní úloze 

z hlediska jazyka a kontextu. Je zde popsán poznávací proces myšlení žáka a dva přístupy 

řešení problémů – narativní a paradigmatický – podle J. S. Brunera a jejich aplikace při 

řešení slovních úloh, které se věnovala O. Chapmanová. Dále je popsáno zakotvení slovních 

úloh v rámcovém vzdělávacím programu a specifikace nestandardních slovních úloh. 

Praktická část je postavena na kvalitativním výzkumu. Výzkum je navržen tak, aby poskytl 

objektivní informace o tom, jaký přístup volí učitelé při práci se slovní úlohou a jakým 

způsobem pracují s její jazykovou a situační rovinou. Výzkum proběhl ve dvou etapách, 

každá z nich je rozdělena do čtyř fází – rozhovor s učiteli o jejich běžné práci se slovní 

úlohou, pozorování práce učitele s konkrétními slovními úlohami v hodině matematiky, 

reflektivní rozhovor s učiteli a žáky po sledované vyučovací hodině. Součástí výzkumu je 

analýza dat získaných z těchto rozhovorů a z pozorování v hodině. 

Výzkum ukázal, že si učitelé uvědomují jazykovou i situačně-kontextovou rovinu slovní 

úlohy a někteří s nimi vědomě a cíleně pracují ve své třídě. Při práci se slovní úlohou je 

možné dobře pozorovat, zda se zaměřují na pochopení smyslu slovní úlohy skrze kontext, 

jazyk a situaci v ní (narativní přístup k řešení problému), nebo kladou důraz na převedení 

slovní úlohy do matematické struktury vyhledáváním podstatných údajů a jejich vztahů 

(paradigmatický přístup). 
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