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ABSTRAKT 

NÁZEV: 

Projekty ve vyučování matematice na střední odborné škole 

ABSTRAKT: 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části je popsán původ a vývoj 

projektové metody a její základní znaky. Dále je zde uveden obsah Rámcového 

vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání se zaměřením na netechnické 

obory cestovní ruch a ekonomika. 

Hlavní část práce obsahuje návrh, popis průběhu a hodnocení výsledků 

matematického projektu pro střední odbornou školu. Navržený projekt je krátkodobý a 

týká se tématu nerovnice. 

Na základě výsledků realizovaného projektuje v třetí části práce popsáno využití 

projektové výuky v matematice na daném typu středních odborných škol. V závěru 

uvádím návrh dvou projektů, využitelných při výuce matematiky na těchto školách. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Projekt, matematika, střední odborná škola 



ABSTRACT 

TITLE: 

Projects in mathematics education in secondary vocational schools 

ABSTRACT: 

The diploma work is divided into three parts. The first part describes the history 

and development of the project method and its characteristic features. Further, there is 

mentioned the content of the Framework Educational Programme for secondary 

vocational education with regard to tourism and economics. 

The main part of the work contains description of preparation, process and results 

of a mathematical project. This project was designed for a concrete school and class to 

introduce inequalities. 

On the basis of the results of the realized project, the third part of the work shows 

possible use of projects in mathematics in the particular types of secondary schools. 

Finally, there is a concept of two projects that could be used in mathematics lessons in 

these schools. 

KEY WORDS: 
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ÚVOD 

Současná společnost na počátku 21. století prochází řadou nevyhnutelných změn. 

S nezastavitelným rozvojem technologií se mění i postoje a hodnoty lidí, celý životní 

styl. Mění se také požadavky na všechny členy společnosti, s čímž souvisí i změna 

přípravy na život, inovace v koncepci vzdělávání. Zdůrazňují se hlavně individualita a 

jedinečnost žáků. Hlavním cílem je jejich komplexní rozvoj, do pozadí ustupují 

encyklopedické znalosti. Významnou roli hraje v dnešní době propojení školy 

s praktickým životem, využití poznatků v mimoškolní realitě. Jedinou možností škol ke 

splnění těchto požadavků společnosti jsou moderní, aktivizující metody práce. Takovou 

metodou je i projektové vyučování. 

Tématem mé diplomové práce jsou projekty ve vyučování matematice na střední 

odborné škole. V současnosti jsou projekty hojně rozšířeny a využívány především na 

prvním stupni základních škol. Postupně se zavádějí i na druhých stupních ZŠ. Na 

středních odborných školách je však jejich využití minimální, přestože již z názvu typu 

škol „odborná" plyne důležitost spojení školy s praxí, což je jedním ze znaků projektů. 

Pro upřesnění problematiky projektů uvádím v první části práce stručný vývoj projektové 

výuky, její základní znaky, práci učitele a možnosti a meze využití projektů ve škole. 

Od roku 2009 (v některých případech 2010) začnou na středních odborných 

školách platit školní vzdělávací plány (ŠVP), které podporují využívání inovačních 

metod výuky. Při tvorbě ŠVP vychází pracovníci školy z rámcových vzdělávacích 

programů pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV), proto v části své práce uvádím 

informace z RVP SOV. Soustředila jsem se především na obory, které nejsou přímo 

zaměřené na matematiku, přesto matematiku vyučují a studenti ji mohou v určité míře 

využívat i po ukončení studia. Jedná se o obory cestovní ruch, hotelnictví, ekonomika a 

účetnictví nebo obchodní akademie. 

V praktické části práce (kapitola 4)jsem navrhla výukový projekt do vyučování 

matematiky pro střední odbornou školu, který jsem zároveň vyzkoušela na Škole 

ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou. Na této škole projektovou výuku 

využívají v jiných předmětech, bohužel ne v matematice. Pro účely této diplomové práce 

jsem zvolila projekt krátkodobý, výukový a zaměřený především na matematiku. 

Kapitolu 5 věnuji popisu přípravy a průběhu projektu. Závěrem jsem navrhla využití 
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projektů v matematice na středních odborných školách, které nejsou přímo zaměřené na 

matematiku. 

Cílem práce je ukázat, že projektové vyučování má své místo nejen na základních, 

ale i na středních odborných školách, že je tato metoda pro studenty přínosná a 

motivující. Uvedené projekty mohou sloužit jako inspirace pro oživení výuky 

matematiky. 
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1. PŮVOD A VÝVOJ PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ 

Požadavek reformy tradičního školství není typický pouze pro konec 20. století a 

začátek 21. století. Lidstvo neustále touží změnit vše, co je již zavedeno, pro mnohé 

konzervativní a zastaralé. Stejné tendence se objevovaly i ve školství. Za reformního 

pedagoga je považován např. J. A. Komenský a další středověcí pedagogové. 

Nejvýraznější reformní snahy se objevují na počátku 20. století, kdy vedle různých teorií 

vzniká velké množství alternativních škol a inovací. Ostrá kritika škol se podle Skalkové 

(1995 s. 5) objevuje také od konce 60. let 20. století, kdy se mluvilo o. „světové 

vzdělávací krizi". Rozsah reforem je velmi široký. 

Projektové vyučování, které patří mezi moderní pedagogické inovace, má zřejmě 

původ v Americké progresivní výchově (20. - 30. léta 20. století). Některé výzkumy 

podle Knolla (1997) však poukazují na to, že projekty jako vzdělávací strategie byly 

využívány již na konci 16. století v Itálii, a to ve vzdělávání architektů. Později se 

vyskytly i na jiných školách technického zaměření ve Francii, odkud se metoda rozšířila 

do USA. Zde byla dále využívána a zdokonalována při vzdělávání v technických 

oborech, projekty byly zaměřeny na manuální činnost žáků. Představiteli této etapy 

vývoje projektů ve výuce jsou např. Runkle a Woodward. 

1.1. PROGRESIVNÍ PEDAGOGIKA J. DEWEYE A JEJÍ VLIV NA 

POJETÍ PROJEKTU W. H. KILPATRICKA 

Na konci 19. století došlo к zásadní změně: manuální a technické zaměření 

projektů ztrácelo význam a do popředí vstoupila psychologie dítěte (Single 1992). Důraz 

byl kladen spíše na zkušenosti a kreativitu žáka než na jeho technické dovednosti. Hlavní 

roli zde hrál známý americký psycholog a pedagog J. Dewey. Pojetí pedagogického 

projektu tedy bylo změněno. Jeho autorem a tedy i zakladatelem projektové výuky, jak ji 

známe dnes, je W. H. Kilpatrick, který metodu popsal ve spise The Project Method 

vydaném na podzim roku 1918 (Knoll 1997). 

Tento americký pedagog, žák a pozdější kolega J. Deweye, založil své pojetí 

projektů na Deweyově teorii zkušenosti, která spočívala v získávání zkušeností žáky 

prostřednictvím praktické výuky a hlavně řešením problémových situací. Kilpatrick byl 

také ovlivněn současným rozvojem psychologie dítěte a její důležitostí v procesu výuky. 

10 



Tento nový postoj k dítěti představovalo především Hnutí nové výchovy, které zároveň 

kritizovalo tradiční školství a to, podle Kubínové (2002), zejména pasivní a paměťové 

učení, důležitost učitele a učiva a nerespektování individuality žáka. Dále podporovalo 

nový „pedocentrický" přístup к dítěti - snahu respektovat a podporovat jeho přirozený 

rozvoj v osobnost. Podrobněji je srovnání Hnutí nové výchovy s tradiční školou popsáno 

v publikacích Singuleho (1992) nebo Kubínové (2002). 

Kilpatrickovo pojetí projektuje přehledně shrnuto v článku Knolla (1997). Uvádí 

zde, že Kilpatrickovo učení vycházelo z myšlenky všestranného rozvíjení charakteru, 

nesoustředil se pouze na jednu činnost, jak tomu bylo dříve. Nej důležitější východisko 

pro něj byla motivace samotných žáků. Za projekt považoval jakoukoli smysluplnou 

činnost, kterou žáci vykonávají, často i sami od sebe. Právě tato samostatnost žáků se 

stala terčem kritiky J. Deweye, který spíše prosazoval pozici učitele jako rádce a 

průvodce poznáním. 

Knoll (1997) uvádí, že projektová metoda se díky Deweyho a Kilpatrickovu dílu a 

také vzrůstající moci Spojených států rozšířila do Kanady, Austrálie i Evropy (především 

Německa a Velké Británie). Velký úspěch zaznamenala metoda projektů v Rusku po r. 

1917. Z povědomí však zmizela během druhé světové války. Stejně tak byly upozaděny 

ostatní snahy progresivní výchovy. К renesanci pedagogické reformy spojené s projekty 

došlo na konci 60. let 20. století. Toto nadšení opadlo v 80. letech a po dalších dvaceti 

letech se znovu rozvíjí snahy zařadit do výuky projekty i jiné pedagogické inovace. 

1.2. REFORMY A PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V ČECHÁCH 

Do Čech se myšlenka projektu rozšířila v rámci reformního hnutí na počátku 

dvacátého století, kdy jednak vznikaly různé pokusné školy zaměřené na individuální 

svobodnou práci žáků, ale především prof. V. Příhoda přednášel budoucím učitelům 

o reformách, se kterými se setkal při svém pobytu v USA. Podrobně tuto problematiku 

představuje publikace S. Vrány Základy nové školy (1946). Příhoda také zformuloval 

„nové didaktické principy, které mohou být i pro dnešní vyučování velice inspirativní. 

Jsou jimi: přirozená situace a přirozená reakce; vyučovací dynamismus; vnitřní motivace 

vyučování; globalizace vyučování a individualizace vyučování" (Kubínová 2002). 

Reforma byla zkoušena na několika školách, bohužel však byla často kritizována 

a nebyla zavedena do praxe v plném rozsahu. Byla také přerušena válkou a změnou 

režimu v poválečném Československu. Nově se o pedagogických inovacích začalo 
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diskutovat až po roce 1989. Popularita všech forem alternativních metod ve školství 

vzrostla se zavedením rámcových a školních vzdělávacích programů. 

1.3. PROJEVY REFOREM VE VÝUCE MATEMATIKY V ČESKÝCH 

ŠKOLÁCH 

Současné změny ve školství bývají nazývány humanizací školy, což je často 

mylně chápáno jako nástup humanitně zaměřených předmětů. S tím je spojen i ústup 

přírodovědně či technicky zaměřených předmětů, matematiku nevyjímaje, do pozadí. 

Matematika však nebyla vždy součástí kurikula. Jak uvádí Kubínová (2002), objevila se 

školská matematika jako věda (nejen kupecké počty) ve škole až ke konci 18. století. 

Z pohledu historie procházela matematika ve školství bouřlivým vývojem. 

Tehdejší „středoškolské" vzdělání obstarávala klasická gymnázia, kde bylo hlavním 

cílem učit žáky přemýšlet nad formou spíše než nad obsahem učiva. Během rozkvětu 

vědy a techniky na počátku 19. století se začíná rozvíjet i školství - zakládají se reálná 

gymnázia a reálky. Avšak tyto typy škol, přestože jsou orientované na přírodovědné 

vzdělání, jsou soustředěny především na materiální vzdělání. Zároveň s růstem poznatků, 

a tedy i obsahu vzdělání dochází u žáků a studentů k encyklopedismu, poznatkové 

roztříštěnosti, verbálnímu a paměťovému učení ve všech vyučovaných předmětech, 

matematiku nevyjímaje (Kubínová 2002). 

Na tuto situaci v Československu reagovaly pedagogičtí reformátoři stejně jako 

ve světě. Kubínová (2002) uvádí záměry a význam tzv. Meronského plánu, díky němuž 

byly napsány nové učebnice matematiky. Nedošlo však к zásadním změnám ve výuce 

matematiky. 

Ve třicátých letech na několika pokusných školách do popředí vystoupil cíl 

pěstovat matematické myšlení a zvídavost, omezit reprodukci učiva bez zdůrazňování 

vzájemných vazeb a souvislostí. Snahy však byly přerušeny druhou světovou válkou 

(Kubínová 2002). 

V poválečném Československu došlo к mnoha změnám ve školství. Přes veškeré 

snahy přiblížit školní realitu praxi však zůstávalo vyučování uzavřeným vůči inovacím a 

dominoval zde tradiční přístup к výuce (založený na předávání poznatků žákům). 

Matematika jako věda se však stále rozvíjela a v reakci na tento rozvoj se měnil i obsah 

učiva. Druhá vlna modernizace školství, včetně matematiky - podmíněna právě tímto 

rozkvětem - přišla v 60. letech 20. století. Rozšířil se nový přístup к matematice 
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prostřednictvím teorie množin a také byly podporovány snahy o aktivizaci žáků, rozvoj 

logického myšlení a aplikace matematických poznatků na situace z reálného života 

(Kubínová 2002). Postupně však nadšení pro reformy upadlo, množinová reforma 

neuspěla a škola se vrátila к zaběhnutému stylu. Reformní hnutí se opět projevuje od 

roku 1989. Avšak jde spíše o posilování předmětů jako dějepis a společenské vědy. 

Matematika je stále více a více neoblíbeným předmětem. 
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2. VYMEZENÍ PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ 

V současnosti je slovo projekt velmi moderní a populární. Používá se v různých 

souvislostech, například v oblasti ekonomiky, politiky, vzdělávání, výzkumu, rozvoje či 

transformace různých institucí. Často se však může jednat pouze o módní záležitost, jak 

také uvádí J. Stockton v publikaci z r. 1920, kdy se projektová metoda začala vyvíjet. 

„Projektová metoda bývá vnímána jako móda, jako trik, využívaný více či méně jako 

finta a bez plného uskutečnění jejích znaků a síly." Otázkou zůstává, zda lze toto tvrzení 

přenést na současné školní projekty, zda práce, kterou učitelé považují za projekt, 

opravdu projektem je. 

Proto je důležité zamyslet se nad vymezením projektu, projektové metody či 

projektové výuky. V pedagogické literatuře je možné najít mnoho různých vysvětlení. 

Tato vymezení jsou v mnohém shodná, přesto se často liší ve vlastnostech a znacích, 

které projektům přisuzují. Různí autoři zdůrazňují jiné znaky více a jiné méně. 

V následujícím textu jsou vybrána vymezení nej známějších pedagogů, především tedy 

části, v nichž se autoři rozcházejí. 

2.1. VYMEZENÍ POJMU PROJEKT 

Pravděpodobně nejstarší vymezení projektu uvádí zakladatel metody W. H. 

Kilpatrick v publikaci The Project Metod vydané v roce 1918 (Knoll 1997). Projekt 

popisuje jako cílevědomé, plánovité jednání z celého srdce (whole-hearted activity). 

Proti problému pak vymezuje projekt jako uspořádání učiva na základě řešení 

konkrétního úkolu, který je nutně spojen s běžným životem. Záleží mu především na 

vnitřní motivaci žáků, dále pak na komplexním rozvoji osobnosti. 

Významný pedagog S. Vrána (1938) popisuje školní projekt jako „podnik žáka 

nebo skupiny žáků" s konkrétním cílem. Za základ takového podniku považuje žákovu 

odpovědnost, úsilí a vnitřní motivaci. Klade tedy důraz především na morální stránku 

projektů a rozvoj odpovědnosti. 

Propagátorka projektů v České republice J. Kašová (1995) považuje výchovně 

vzdělávací projekt za „integrované vyučování, které staví před žáky jeden či více 

konkrétních smysluplných a reálných úkolů". Zdůrazňuje důležitost výsledku projektu i 
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celý průběh - hledání informací, spolupráci a formulaci vlastních názorů. Hlavním cílem 

je samostatné objevení poznatků a také propojení školy s reálným životem. 

Podobně Maňák a Švec (2003) v rámci termínu projektová výuka vymezují 

projekt jako „komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou s životní realitou, 

kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede к vytvoření adekvátního 

produktu". 

Ze zahraničních autorů zmiňuje projekty např. Petty (1996), který srovnává 

projekt se samostatnou prací žáků. Neuvádí konkrétní vymezení, pouze některé 

vlastnosti. Projekt podle Pettyho trvá 1 2 - 6 0 hodin a má otevřenější zadání i konec než 

samostatná práce. 

Vymezení projektu pro výuku matematiky v české literatuře uvádí Kubínová 

(2002). Žákovský projekt popisuje takto: 

„Žákovský projekt: 

• je část učiva, jejíž osvojení směřuje к dosažení určitého cíle, 

• se vyznačuje otevřeností v procesu učení 

• je sestaven tak, že program učení není před prováděním projektu do všech 

jednotlivostí pevně stanoven, takže žáci nemohou projektem projít jako 

programem fixním a shora daným, 

• vzniká a je realizován na základě žákovské zodpovědnosti, 

• souvisí s mimoškolní skutečností, vychází z prožitku žáků 

• vede ke konkrétním výsledkům." 

2.2. PROJEKTOVÁ METODA, PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

Většina odborné pedagogické literatury se nevěnuje vymezení projektu jako 

takového ale spíše projektové metodě. 

Jedno z nej starších vymezení projektové metody v české odborné literatuře 

obsahuje Pedagogická encyklopedie autorů Chlup, Kutálek, Uher z roku 1939. 

„Projektová metoda organizuje učebnou látku jako řadu projektů neboli učebných celků, 

jež by upoutaly žáka svým konkrétním cílem" 

„Žáci pracujíce na provedení projektu získávají určité vědomosti a dovednosti, jež 

jsou pak vlastním účelem učení a projekt sám se stává jen prostředkem к tomuto účelu. 

Každý projekt staví žáka před řadu otázek neboli problémů, soustřeďujících se к téže 
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jednotící idey. Problémy jsou podnětem к žákově vlastní činnosti teoretické i praktické." 

(Chlup 1939) 

Rozsáhlý výklad к tématu projektové metody uvádí také Vrána (1938). Vše však 

staví na vymezení projektu (viz výše) a zdůrazňuje vnitřní motivaci žáka, jeho odhodlání 

к projektu a odpovědnost za vykonanou práci. Uvádí také, že smyslem metody a úkolem 

žáků je „aby něco organizovali, vyzkoumali, vykonali". 

Teoretické výklady současných autorů se soustřeďují především na praktickou a 

problémovou povahu projektu. Podobné vysvětlení metody se objevují ve většině 

publikací zaměřených na didaktiku a výukové metody. 

Kalhous, Obst a kol. (2002) zdůrazňují komplexnost projektové metody a uvádějí 

že „projekt je pro žáky motivem sám o sobě". Hlavním cílem je, že „žáci se učí 

spolupracovat, řešit problémy; je rozvíjena jej ich tvořivost". 

Skalková (2007) nezmiňuje metodu ale uvádí charakteristiku projektového 

vyučování: „Projektové vyučování je založeno na řešení komplexních teoretických nebo 

praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků." Autorka také zdůrazňuje 

orientaci na zkušenost žáka a spojení poznání s činností. 

Průcha, Walterová a Mareš v Pedagogickém slovníku z roku 2003 uvádějí zřejmě 

nej obecnější vymezení projektového vyučování jako „vyučování založené na projektové 

metodě". Projektová metoda je pak podle autorů „vyučovací metoda, v níž jsou žáci 

vedeni к samostatnému zpracování určitého projektů a získávají zkušenosti praktickou 

činností a experimentováním... Projekty mohou mít formu integrovaných témat, 

praktických problémů životní reality nebo praktické činnosti vedoucí к vytvoření 

nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu." 

Projektové vyučování jako výuková strategie, které je předmětem této práce, není 

jedinou možností zpopularizování a zkvalitnění matematiky ve škole. Je však vhodným 

prostředkem ke vzbuzení zájmu žáků a vyvolání jejich přirozené potřeby poznávat a 

objevovat. Podobných inovací se v současné škole objevuje velké množství a často spolu 

souvisí. Projektové vyučování jde ruku v ruce s kooperativním a skupinovým učením, 

problémovým vyučováním i samostatnou prací. Jedná se tedy o poměrně komplexní 

metodu slučující různé vyučovací metody a organizační formy práce. 
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2.3. ZÁKLADNÍ ZNAKY PROJEKTOVÉ VÝUKY 

Odlišnosti vymezení projektové výuky spočívají v podstatě ve zdůraznění či 

upozadění některých základních znaků a myšlenek. Všechny však obsahují tyto hlavní 

znaky: propojení školy a praxe, propojení poznatků, orientace na problém, všestranné a 

činnostní učení, konkrétní výsledky, kreativní a kooperativní formy práce. Všechny tyto 

postupy vedou к překonávání paměťového a jednostranně kognitivního učení. 

2.3.1. Propojení školy s praxí, orientace na zkušenost 

Projektové vyučování se orientuje především na vlastní zkušenost žáka. Tím, že 

se obsah vyučování přiblíží praktickému životu žáků, probouzí se v nich přirozený zájem 

o poznávání. V rámci projektu nejde však o pouhé spontánní získávání zkušeností, ale 

o jejich promýšlení, zpracování a hodnocení. Kontakt s mimoškolní realitou může 

probíhat například při exkurzích, návštěvách výstav, přednášek nebo následnou 

prezentací projektu rodičům a veřejnosti. 

2.3.2. Propojení poznatků 

Propojení učiva při řešení projektu spočívá v použití znalostí z více oborů. Žáci 

jsou nuceni hledat a nacházet důležité vazby a souvislosti, které jsou podmínkou 

správného řešení problému. Musí např. použít zároveň poznatky z dějepisu, zeměpisu a 

matematiky. Překonává se tak tedy izolovanost poznatku a povrchní odborná znalost je 

nahrazena znalostí hlubších souvislostí. 

Jak však uvádí Kubínová (2002), jejíž kniha se zabývá projekty konstruovanými 

přímo pro hodiny matematiky, interdisciplinarita není závaznou podmínkou projektu, 

přesněji „projektové vyučování může jít také tehdy, když činnost probíhá v rámci 

jednoho předmětu". Zde však mohou žáci využívat znalostí z různých oblastí 

matematiky. 

2.3.3. Všestranné a činnostní učení 

Činnostní učení znamená, že žáci učí činností - hrají role, experimentují, 

provádějí rozhovory, výzkumy apod. (Grecmanová, Urbanovská 1997) Rozvoj 

všestrannosti nespočívá pouze v rozvoji intelektu, jak o to usiluje tradiční školství. 

V projektové výuce jde také o rozvíjení sociálních, motorických a emocionálních složek 

osobnosti. Propojuje se tedy tělesná i duševní práce. 
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2.3.4. Konkrétní výstupy 

Cílem projektů ve výuce není pouze získávání poznatků, pozitivních postojů a 

hodnot. Důležitou součástí projektu je konkrétní výsledek práce žáků, který mohou 

prezentovat ostatním a který může být užitečný к další práci. Takovým výsledkem může 

být plakát, časopis, připravená scénka, prezentace spolužákům či rodičům, nějaký model 

nebo výrobek. Žáci by měli vidět konkrétní výsledky své práce, které mohou ohodnotit a 

porovnat s ostatními. 

2.3.5. Kreativní a kooperativní formy práce 

Při práci na projektu je dán prostor kreativitě a vlastním názorům žáků. Sami 

musí uchopit zadaný úkol, rozhodnout o stylu práce a naplánovat postup. Cílem projektu 

je rozvíjet tvořivé myšlení tak, že žáci musí něco sami tvořit a vymýšlet. 

Pro samotný průběh projektu se často využívá práce ve skupinách. Tato forma 

práce napomáhá celkovému rozvoji osobnosti, žáci mohou spolupracovat, pomáhat jeden 

druhému a zároveň také projevit a uplatnit své individuální schopnosti. 

2.4. DRUHY PROJEKTŮ 

Projekty můžeme rozdělit podle několika kritérií. Takovou klasifikaci projektů 

uváděl již Kilpatrick. V současné literatuře se objevují různá dělení (např. Kubínová 

2002; Kratochvílová 2006; Valenta 1993). Ve většině se tato dělení překrývají. 

Vzhledem к účelům této práce uvádím druhy projektů, uvedené v publikaci M. Kubínové 

(2002). Projekty jsou zde nejprve rozděleny na matematické a interdisciplinární. 

Matematické se týkají čistě matematiky, interdisciplinární naopak přesahují rámec 

předmětu matematika. Další kritéria jsou: 

Fáze výuky ve které je projekt využit Délka trváni projektu 

• Motivační projekt 

• Expoziční projekt 

• Fixační projekt 

• Diagnostický projekt 

• Apikační projekt 

• Krátkodobý projekt - několik 

hodin 

• Dlouhodobý projekt - týdny, 

měsíce 
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Počet účastníků Místo realizace 

• Školní projekt 

• Mimoškolní projekt 

• Jednočlenný projekt - žáci 

pracují samostatně 

• Vícečlenný projekt - skupiny 

žáků Stupeň kooperace 

• Individuální projekt 

• Skupinový projekt 

• Kombinace předešlých 

• Třídní projekt - spolupracuje 

celá třída, několik tříd 

• Celoškolní projekt - zahrnuje 

různé druhy spolupráce žáků 

celé školy 

J. Kratochvílová (2006) navíc uvádí kritéria: 

Navrhovatel 

• Spontánní žákovské projekty 

• Projekty vnesené učitelem 

• Projekty vzniklé spoluprací 

Informační zdroj 

• Volný projekt - žáci si sami obstarávají informační materiál 

• Vázaný projekt - informační materiál je žákovi poskytnut 

• Kombinace obou typů 

Charakter činnosti 

• Projekty s převážně teoretickým zaměřením 

• Projekty s převážně praktickým zaměřením 

V praxi realizované projektové vyučování může mít různý rozsah i rozdílné 

podoby. Někdy se jedná o krátkodobý projekt uskutečněný během několika hodin v jedné 

třídě v rámci jednoho předmětu. Jindy je třeba vyčlenit celý půlden a spojit (po domluvě 

2.5. PRŮBĚH PROJEKTU 
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s kolegy a vedením školy) několik hodin různých předmětů dohromady. Na některých 

školách probíhá i tzv. Projektový týden, nebo den, kdy na zadaném tématu pracuje celá 

škola, žáci z různých tříd, s různým zaměřením. 

Pro učitele projekt začíná důkladnou přípravou. Podle Kubínové (2002) spočívá 

příprava projektu ve: stanovení cíle, doby trvání, výběru a mapování tématu, volbě 

formulace zadání pro žáky a sestavení kostry projektu. Během přípravné fáze musí učitel 

zvážit veškeré podmínky pro začátek i celý průběh projektu. 

Pro žáky začíná projekt zadáním a představením cíle. Uvedení může probíhat 

takto: učitel přednese svůj záměr, nějaký návrh, s žáky prodiskutuje, jak by se problém 

dal uchopit a zpracovat, a společně se dohodnou, „o co vlastně půjde". Učitel však může 

sám připravit uzavřené (popřípadě částečně uzavřené) zadání projektu a s žáky 

prodiskutovat pouze doplňující maličkosti. 

Následuje fáze plánování obsahu a rozdělení práce, promýšlení prostředků. Měl 

by být vytvořen také časový rozvrh, který opět může navrhnout sám učitel, nebo si ho 

zvolí žáci sami. Pokud zadání projektu vzniká ve spolupráci s žáky, je třeba přesně 

naformulovat otázky, rozdělit úkoly a také určit přesnou formu výsledku, co a jak se 

bude hodnotit. Zde mají všichni žáci možnost projevit vlastní iniciativu. V opačném 

případě - při práci na projektu připraveném učitelem - jsou tyto údaje uvedeny většinou 

v zadávacím listu. 

Fáze vlastního provedení spočívá v samostatné činnosti žáků a skupin žáků. 

Každý už by měl vědět, co a jak má udělat. Jednotlivci nebo skupiny se tedy věnují 

řešení problémů - hledají informace, shromažďují potřebný materiál (knihy, výstřižky...), 

měří, experimentují, organizují a účastní se exkurzí, vyrábějí předměty, sestavují modely, 

provádějí interview apod. Žáci tedy přebírají veškerou iniciativu, učitel se staví do 

pozadí. Jeho úkolem je konzultovat, podněcovat žáky a radit jim. 

Závěr projektu by měl mít formu veřejné prezentace výsledku práce a zhodnocení * 

(reflexe). Sami žáci posoudí svoje výsledky a hlavně celý průběh projektu. Závěrečné 

hodnocení učitelem by se mělo opírat o hodnocení samotných žáku. 

2.6. PRÁCE UČITELE PŘI PROJEKTOVÉ VÝUCE 

První, co je třeba zmínit, je, že učitel by měl mít na paměti, že špatně 

Připraveným a řízeným projektem může promarnit množství drahocenného času. 

Přípravná fáze je tedy velice důležitá. I když by měli o průběhu projektu rozhodovat sami 
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žáci, je třeba je nasměrovat určitým směrem. Proto musí učitel vše dokonale promyslet a 

naplánovat. Při přípravě nesmí opomenout: 

• Stanovit cíle (čeho chce dosáhnout) 

• Zvážit podmínky (čas, dostatečné vybavení, pomůcky) 

• Zvážit potřebné dovednosti (čeho jsou žáci schopni) 

• Naplánovat činnosti (tak, aby se skutečně dosáhlo cíle, pečlivé rozvržení, 

rozdělení úkolů na části, které pak může žákům podsouvat a kontrolovat 

jejich časový plán) 

Práce učitele dále spočívá v návrhu a promýšlení činností. Činnosti by měly 

souviset se zájmy žáků, obsahovat neobvyklé prvky a tím být pro ně zajímavé. Měly by 

zajišťovat příležitosti kontaktu žáků s mimoškolním životem (exkurze, výstavy, hosté, 

přednášky). Připravené úkoly by měly být různorodé a dobře formulované, aby si žáci 

byli jisti, že vědí, co od nich vyučující očekává. Důležité je stanovit dosažitelné a 

pozitivní cíle, které stojí za to splnit. 

Mnoho diskusí se vede okolo hodnocení projektů vyučujícím. Učitel by si měl 

předem stanovit, co a jak bude hodnotit, co by měli žáci zvládnout. Pokud žáci přesně 

vědí, co se od nich očekává, jsou více motivováni do práce a roste i pravděpodobnost 

jejich úspěchu. 

Pokud se jedná o složitější projekt, měl by učitel po počáteční konzultaci s žáky 

sepsat zadání projektu (v případě, že to neudělal předem). To by mělo obsahovat cíl, 

smysl práce, přesně zadané úkoly, podmínky plnění, jasné stanovení toho, co a jak bude 

hodnoceno, poznámky, odkazy na literaturu a u koho je možné konzultovat, důležitá data 

(začátek a konec projektu). 

Tím hlavní práce učitele končí. Během projektu by měl učitel působit jako 

manažer práce a pomocník. Průběžně kontroluje práci (aby žáci nepracovali na špatně 

pochopeném úkolu), opravuje a radí. Kontroluje také čas. Tuto roli poradce by si měl 

uvědomit každý učitel, který by chtěl projekty ve výuce použít. Neměl by řešit úkoly za 

žáky a vodit je „za ručičku". Je důležité dát žákům důvěru, že práci zvládnou sami. 

Samozřejmě potřebují určitý čas aby si zvykli na styl práce, ale mohou se vytrénovat. 

Vyučující také musí počítat s tím, že důsledná příprava projektu a jeho úspěšná 

realizace nezaručují, že žáci látku pochopí a budou umět. Žáci mohou často mylně chápat 

Projekt jako pouhé hraní si. Je tedy důležité žáky dostatečně připravit a upozornit na 
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smysl práce. Učitel by také neměl stavět pouze na projektech, ale kombinovat tuto 

metodu i s jinými. 

2.7. DŮVODY NEVYUŽÍVÁNÍ PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ 

V PRAXI 

Projektové vyučování v praxi se setkává s různými reakcemi. V některých školách 

je přijato s nadšením a úspěšně aplikováno, v některých školách vládne stále tradiční 

vedení výuky a projekty v pravém slova smyslu nemají šanci. 

Podle výzkumného sdělení zveřejněného v časopise Pedagogika z roku 2003 

(Švecová, Pumpr, Beneš 2003) nebylo v ČR mnoho škol, které měly v té době zkušenosti 

s projekty, autoři ale předvídali pokrok v této oblasti. Při zadání dotazu projektové 

vyučování do internetového vyhledavače je z prvních dvaceti odkazů třináct adres na 

základní školy v České republice, jeden odkaz na střední průmyslovou školu a ostatní 

odkazují na stránky týkající se teorie projektů. Tento ukazatel sice nevypovídá 

o množství škol praktikujících tuto výukovou metodu, ale ukazuje, že takové školy zde 

existují a metodu více či méně úspěšně praktikují. 

Z výše uvedeného výzkumu dále vyplývá, že učitelé metodu nepraktikují 

z různých důvodů. Nejčastěji se objevují tyto: 

• Nedostatečná centrální nabídka školních projektů, nedostatek vhodných 

úloh v učebnicích. 

• Nevhodné uspořádání učiva ve školních dokumentech. 

• Nedostatečné informace o způsobech organizace a realizace ve výuce, 

nepřipravenost učitelů na práci s projekty. 

• Náročnost na přípravu. 

• Nedostatek času. 

• Nezájem kolegů, nepochopení ze strany školy, nezájem žáků, 

nepřipravenost žáků. 

• Finanční náročnost, nedostatek pomůcek 

Podobné důvody uvádí i Kubínová (2002) v popisu výsledků dotazníkového 

šetření. V tomto průzkumu nejvíce dotazovaných učitelů (23%) odpovědělo, že důvodem 

к nevyužívání projektů v matematice je především „Profil učitele - rozpor mezi 

předpokládaným a reálným profilem současného učitele, nepřipravenost učitelů na práci 

s projekty a věk učitele" (Kubínová 2002). 
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Pomocí těchto výsledků lze odvodit úskalí a problémy, které ohrožují projektové 

vyučování ve školní praxi. 

Velice důležitá je časová náročnost přípravy i vlastního provedení. Žáci si musí 

na nový styl práce zvyknout a než se tak stane, mohou dělat chyby - nedojdou 

к požadovanému výsledku, nespolupracují nebo neplní zadané úkoly. V takovém případě 

je bohužel vynaložené úsilí nepřímo úměrné výsledkům práce. Přesto při dalším projektu 

už může být práce i její výsledky lepší. 

Dalším problémem muže být přílišná specializace žáků nebo nedostatek 

procvičování naučené látky a z toho vyplývající mezery ve znalostech. Žáci se při práci 

mohou zaměřit jen na takové úkoly, jejichž splnění je pro ně jednoduché, a vyhnou se tak 

poznávání něčemu složitějšímu. Opakování a procvičování je z hlediska časové 

náročnosti samotného projektu často minimální, v horším případě žádné a žákům tak 

mnoho poznatků může uniknout z paměti. 

Problémem při zavedení projektů do praxe byla v době prováděných průzkumů 

špatná návaznost na kurikulární dokumenty - učební osnovy pro základní i střední školy. 

Připravené projekty totiž zahrnují především okrajové a doplňující učivo. Učitelům by 

pak nezbyl čas na probrání základního učiva. Tento problém však v současné době řeší 

nová koncepce vzdělávání - Školní vzdělávací programy. Otvírá se tak možnost větší 

realizaci projektů. 

2.8. VÝHODY ZAŘAZENÍ PROJEKTŮ DO VÝUKY 

Je třeba zdůraznit, že přes všechny problémy, které může projektová výuka 

přinést, představuje i mnoho pozitivních aspektů, především pro rozvoj osobnosti dítěte. 

Většina kladů vychází ze základních znaků projektového vyučování - propojení školy a 

praxe, integrace poznatků, všestranné učení a možnost kooperace. 

Tím, že je projektové vyučování orientováno na žáka a jeho vlastní zkušenost, 

umožňuje dítěti spojit poznávání s prožíváním. Činnosti, které žák během projektu zažije 

mohou přispět к všestrannému rozvoji jeho schopností a dovedností. Ve srovnání 

s tradičním přístupem - osvojování teoretických poznatků. 

Poznatky nejsou žákům předkládány izolovaně, ale objevují je v širších 

souvislostech. Nedochází tak к roztříštěnosti a izolovanosti vědění. A to i u projektů, 

které nejsou interdisciplinární. Například ryze matematické projekty vyžadují 
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к vytvoření nových znalostí použití již získaných poznatků nejen z matematiky ale i 

z jiných předmětů v různých souvislostech. 

U žáků je také rozvíjena iniciativa, samostatnost a tvořivost. Sami si plánují práci, 

učí se dobře časově rozvrhnout úkoly, dokončit je a nést za svůj výkon odpovědnost. 

Nespornou výhodou je, že práce na projektu respektuje individuální tempo každého žáka. 

Při práci se tak uplatní přednosti a nadání jednotlivých žáků. 

Velmi podstatným pozitivním přínosem je učení se sociálním dovednostem. Žáci 

mají možnost pracovat v týmu a zažít různé reakce svých spolužáků a s tím spojené 

pozitivní i negativní pocity. Při práci ve skupině dochází к rozvíjení komunikačních 

dovedností, přátelských postojů, schopnosti naslouchat a tolerovat ostatní, ale i prosadit 

vlastní názor. 

Projekty přinášejí uvolněnější atmosféru ve vyučování, ta pak přispívá 

к příjemnější atmosféře ve škole a tím i к lepším vztahům mezi učiteli a žáky. 
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3. STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 

Střední vzdělávání v České republice zajišťují gymnázia, střední odborné školy 

nebo odborná učiliště. Současným trendem, popsaným v Národním programu rozvoje 

vzdělávání v ČR, je všechny tyto instituce inovovat a částečně je propojit v ucelený a 

přehledný systém. Střední odborné vzdělávání v ČR je velice členité a nabízí obrovské 

množství různých oborů s různým typem zakončení. 

Ve středním vzdělávání pokračují téměř všichni absolventi základních škol. 

Podíly počtů studentů jednotlivých typů škol jsou však rozdílné. Jak uvádí výzkum 

Národního ústavu odborného vzdělávání (Vojtěch 2006) studijní obory na středních 

odborných školách zakončené maturitní zkouškou si v roce 2005 к dalšímu studiu zvolilo 

téměř 35 % absolventů ZŠ. Necelých 34 % studentů volí studium na středním odborném 

učilišti a 19 % žáku přichází na gymnázia. 

3.1. ROLE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Střední odborné vzdělávání hraje zásadní úlohu v určování úrovně kvalifikace 

pracovních sil. Poskytuje vzdělání ve smyslu získání dovedností a kompetencí s rychlou 

reakcí na měnící se trh práce. Je tedy nutné aby i střední odborné školy reagovaly na 

měnící se potřeby společnosti a společně s hospodářským a technologickým vývojem 

měnily své koncepce. Takovou možnost jim nabízí v současné době probíhající reforma 

- zavádění rámcových a školních vzdělávacích programů. 

3.2. RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV), 

vytvořené na základě Národního programu vzdělávání a školského zákona 

(561/2004 Sb.), byly zveřejněny Národním ústavem pro odborné vzdělávání v roce 2007. 

Podle těchto dokumentů vytvářejí školy své vlastní školní vzdělávací programy, podle 

nichž začnou některé z nich učit již v roce 2009. 

RVP jsou veřejně přístupné a závazné kurikulární dokumenty, vymezující obsah, 

podmínky realizace a výsledky vzdělávání. Jejich cílem je především zvýšit kvalitu 

studia na odborných školách. Vzhledem к rozmanitosti odborných škol jsou RVP SOV 
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rozděleny do skupin jednak podle toho, zda je studium zakončeno výučním listem nebo 

maturitní zkouškou a dále jsou rozděleny podle zaměření konkrétního oboru. 

К účelům této práce a podle typu střední odborné školy, na které jsem měla 

možnost projektové vyučování vyzkoušet, jsem se zaměřila na RVP určené pro druh 

studia zakončený maturitou, především obory Ekonomika a podnikání, Obchodní 

akademie a Cestovní ruch. Základ RVP je pro tyto obory stejný - liší se pouze v části 

týkající se odborných kompetencí a vzdělávací oblasti „odborné vzdělávání". Co se týká 

matematiky, pro všechny zmíněné obory jsou uvedeny stejné informace. 

3.2.1. Obsah RVP SOV 

Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání je rozdělen do 

několika kapitol. Obsahuje jednak svoji charakteristiku, vysvětlení základních pojmů, 

cíle středního odborného vzdělávání. Dále vymezuje klíčové i odborné kompetence 

absolventa. Zabývá se organizací vyučování, jednotlivými vzdělávacími oblastmi a 

průřezovými tématy. V další části jsou pak uvedeny zásady pro tvorbu ŠVP, vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním. 

3.2.2. Cíle středního odborného vzdělávání 

Cíle, které vymezuje RVP SOV, zdůrazňují především přípravu studentů na 

prožití plnohodnotného osobního i profesního života. Tyto cíle jsou čtyři: učit se 

poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se společně žít. Vycházejí 

z koncepce „vzdělávání pro 21. století" (RVP SOV, obor Cestovní ruch, str. 5). Tyto cíle 

mohou být samozřejmě naplněny při použití některých aktivizujících metod učení, a to 

možná snadněji než v průběhu tradičního vyučování. 

3.2.3. Kompetence absolventa 

Kompetentce absolventa mohou být vymezeny jako „soubor požadavků na 

vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro 

osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění" (RVP 

SOV, obor Cestovní ruch, s. 4). Student na SOŠ by měl podle RVP SOV pokračovat 

v získávání a rozvíjení kompetencí, které nabyl na základní škole. 

Mezi klíčové kompetence jsou zařazeny kompetence к učení, к řešení problémů, 

komunikativní, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní 
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povědomí, kompetence к pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, 

matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a 

komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Odborné kompetence se pro 

jednotlivé obory různí a týkají se především praktického zaměření oboru, profilace 

absolventa a jeho uplatnění na pracovním trhu. 

Klíčové kompetence představují poměrně nový prvek ve vzdělávání všech typů 

škol. Jejich zavedení do výuky by ale nemělo být příliš obtížné, protože lze říci, že 

mnoho učitelů na různých typech škol zmíněné kompetence žáků rozvíjeli a rozvíjí po 

celou dobu svého působení. Pouze nepoužívali odborné termíny a neuváděli jednotlivé 

kompetence ve školních dokumentech. Přesto se zaváděním nových prvků do výuky 

mohou učitelům pomoci inovace ve smyslu organizačních forem a metod výuky. 

3.2.3.1. Matematické kompetence 

Matematické kompetence vymezují obecně matematické dovednosti, které by měl 

absolvent SOŠ určitého typu ovládat. Tyto dovednosti by zřejmě měly být rozvíjeny 

především v hodinách matematiky. Nabízí se však mnoho možností, jak je rozvíjet i 

v jiných předmětech. Pro představu zde uvádím část RVP SOV, obor Cestovní ruch, 

věnovanou právě matematickým kompetencím. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 

dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

o správně používat a převádět běžné jednotky; 

o používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

o provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

0 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je 

vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; 

o číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, 

schémata apod.); 

o aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině 

i prostoru; 

o efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 

v běžných situacích. 

(RVP SOV, obor Cestovní ruch, s. 9 - 10) 
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3.2.3.2. Vliv matematiky na střední odborné škole na rozvoj kompetencí 

Matematické kompetence nejsou jediné kompetence, které mohou být při výuce 

matematiky kultivovány. Z ostatních stojí za zmínku např. kompetence к učení či řešení 

problémů. Ty lze rozvíjet pomocí vhodně zvolených slovních úloh nebo využitím 

problémového či projektového vyučování, které je často spojeno s praktickým řešením 

problému. Při hodinách matematiky se nabízí také možnost skupinové práce, při které 

dochází к rozvoji komunikačních a sociálních kompetencí studentů. 

Zařazením práce na počítačích, která je v dnešní době na školách poměrně 

oblíbená a dostupná, do hodin matematiky lze rozvíjet kompetence využívat prostředky 

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

3.2.4. Vzdělávací oblasti 

Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání „vymezují závazný obsah 

všeobecného a odborného vzdělávání a požadované výsledky vzdělávání" (RVP SOV, 

obor Cestovní ruch, s. 13). Škola může rozpracování těchto rámců ve svém ŠVP 

přizpůsobit ve vztahu к oboru, trhu práce v regionu i žákům - jejich studijním 

předpokladům. Stejně tak může škola přizpůsobit metody výuky danému obsahu. 

„Požadavky stanovené pro oblasti všeobecného vzdělávání, kromě vzdělávání 

ekonomického, navazují na RVP základního vzdělávání" (RVP SOV, obor Cestovní 

ruch, s. 13). Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou: Jazykové vzdělávání a komunikace, 

Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, 

Estetické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích a Odborné vzdělávání. 

3.2.4.1. Vzdělávací oblast matematika 

Vzdělávací oblast matematika popisuje dovednosti, rozsah znalostí, a výsledky, . 

které by měl zvládnout student příslušného stupně školy - tedy střední odborné školy 

zakončené maturitou. Důraz je kladen hlavně na to, aby matematika ve škole poskytla 

žákům základ ke studiu odborných předmětů (v případě této práce např. účetnictví, 

ekonomika). Zároveň však musí výuka rozvíjet matematické myšlení a dovednosti tak, 
aby byli studenti adekvátně připraveni na následné studium na vysoké škole, popř. na 

jejich působení v praxi. Rámec vymezení není tak rozsáhlý jako na gymnáziích, avšak 

nabízí oblasti к rozšíření učiva, pokud je škola více orientovaná na matematiku. 
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Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

o využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při 

řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků 

o geometrických útvarech; 

o aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání; 

o matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a 

vyhodnotit výsledek řešení vzhledem к realitě; 

o zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení; 

o číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané 

z různých zdrojů - grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se 

matematicky vyjadřovat; 

o používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací 

potřeby. 

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

o pozitivní postoj к matematice a zájem o ni a její aplikace; 

o motivaci к celoživotnímu vzdělávání; 

o důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci. 

(RVP SOV, obor Cestovní ruch, s. 35 - 36) 

Učivo vzdělávací oblasti Matematické vzdělání je rozděleno do sedmi oblastí. 

U každé oblasti jsou uvedena konkrétní témata a také výsledky, kterých by měli žáci 

dosáhnout, týkající se těchto témat. Pro představu uvádím velmi stručný obsah každé ze 

sedmi částí. Podrobný přehled učiva a výsledků vzdělávání je к dispozici v příloze č. 1. 

Část nazvaná Operace s čísly a výrazy zahrnuje operace s reálnými čísli, absolutní 

hodnotu čísla, práci s intervaly, procenty, mocninami a odmocninami. 

Druhá část je nazvána Funkce a její průběh, řešení rovnic a nerovnic. Žáci by se 

měli seznámit s lineární, kvadratickou, exponenciální, logaritmickou funkcí i 

s goniometrickými funkcemi. Dále by měli řešit lineární a kvadratické rovnice a 
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nerovnice. Z hlediska projektů v matematice je zajímavý výsledek vzdělávání, uvedený u 

této oblasti. „Žák převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur, pracuje 

s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem к realitě." (RVP SOV, obor 

Cestovní ruch) 

Část Planimetrie zahrnuje metrické i polohové vlastnosti rovinných útvarů a 

řešení s nimi souvisejících úloh. Žáci by měli užívat shodnost, podobnost trojúhelníků, 

Euklidovy věty, shodná a podobná zobrazení a počítat obvod a povrch rovinných 

obrazců. 

Stereometrie se (v RVP SOV, obor cestovní ruch) soustředí na výpočet povrchu a 

objemu těles a na polohové a metrické vlastnosti v prostoru. 

Analytická geometrie zavádí pouze vektory a analytické vyjádření přímky. 

Část Posloupnosti se týká aritmetických a geometrických posloupností. Zahrnuje 

také téma finanční matematika, které je vzhledem к ekonomickému zaměření oboru i 

současným požadavkům společnosti na občana poměrně důležité. 

Předmětem poslední části učiva je kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 

v praktických úlohách. Při probírání této oblasti ve škole lze dobře využít metoda 

projektů, které se týkají práce se statistickými údaji, sestavování tabulek, grafů, 

diagramů. Konkrétní návrh projektu, který je věnován tomuto tématu, uvádím v kapitole 

5.6.2. 

Výhodou rámcového vymezení učiva a jeho výsledků oproti dřívějším osnovám je 

možnost uspořádání učiva přesně podle potřeb školy, podle zájmů a schopností studentů. 

Dále se nabízí možnost spolupráce s učiteli odborných předmětů ve smyslu návaznosti 

učiva. To může být použito také к vytvoření projektového vyučování, kde matematika 

dodá potřebný aparát a odborný předmět přiblíží praktické užití. 

3.2.5. Průřezová témata 

Průřezová témata, která také mohou částečně navazovat na základní vzdělání, jsou 

témata prostupující všemi vzdělávacími oblastmi. Přispívají к propojení těchto oblastí do 

širších souvislostí a zároveň ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáka. Průřezová témata -

Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a 

Informační a komunikační technologie - tvoří povinnou část ŠVP a mohou být využita 

Především к integraci učiva, popř. zařazena samostatně v podobě samostatných 
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předmětů, projektů či seminářů. Nabízejí mnoho možností к využití alternativních forem 

výuky. 

Co se týče výuky matematiky, lze průřezová témata využít například při zadávání 

slovních úloh, při zpracovávání projektů nebo i při běžné práci se třídou - to však velice 

záleží na osobním přístupu učitele. 

3.3. SROVNÁNÍ SOUČASNÝCH UČEBNÍCH OSNOV PRO 

MATEMATIKU S RVP SOV 

Hlavní rozdíl mezi dosavadními učebními osnovami pro střední odborné 

vzdělávání a nově zaváděným RVP SOV je v uspořádání učiva do předmětů, respektive 

do vzdělávacích oblastí. Učební osnovy platné od 1. září 2000, stejně jako RVP SOV, 

jsou к dispozici na internetových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání 

http://www.nuov.cz/ucebni-osnovy. 

Osnovy jsou navrženy vždy pro jeden předmět. Různé osnovy jsou navrženy pro 

různé typy škol - učební dvouleté, tříleté obory, nástavbové studium nebo studijní obory 

SOŠ a SOU. Dále se také liší hodinovou dotací jednotlivých předmětů. V případě 

matematiky jsou osnovy pro školy s týdenní dotací 6 - 8, 8 - 10, 11 - 12, 13 - 15 hodin 

týdně v souhrnné dotaci v 1 . - 4 . ročníku. 

Učební osnovy pro matematiku obsahují dvě části - pojetí vyučovacího předmětu 

a rámcové vymezení učiva. Pojetí vyučovacího předmětu dále vymezuje obecné a 

výchovně vzdělávací cíle, rozlišuje pojmy povinné a rozšiřující učivo. 

Na rozdíl od RVP, kdy je hlavním cílem naučit žáky „funkčně využívat 

matematické dovednosti v různých životních situacích", je obecným cílem učebních 

osnov „zprostředkovat žákům poznatky, které jsou potřebné v odborném i dalším 

vzdělávání a praktickém životě". Zároveň jsou výchovně vzdělávací cíle vymezené 

osnovami vztažené spíše к poznatkům a jejich aplikaci, na rozdíl od RVP obsahují 

například cíle: „pracovat přesně, důsledně, odpovědně a vytrvale; chápat matematiku 

jako součást kultury." 

Současné osnovy vymezují učivo povinné a rozšiřující a udávají minimální 

hodinovou dotaci pro jednotlivé celky. Zajímavé je, že i podle těchto osnov je zařazení 

jednotlivých celků povinného či rozšiřujícího učiva do výuky, stejně jako rozvržení učiva 

do ročníku je ponecháno v kompetenci školy. 
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Rámcové vymezení učiva i rozdělení do jednotlivých celků je v obou 

dokumentech velice podobné. Rozdíl je v tom, že osnovy uvádějí pouze učivo, které 

musí žák zvládnout. Naopak RVP SOV doplňuje učivo o výsledky, kterých by měl žák 

dosáhnout, což umožňuje učiteli lépe se orientovat na žáky a jejich zvládnutí těchto 

výsledků, nesoustředí se pouze na zvládnutí učiva ve smyslu získání poznatků. 

Z hlediska vlastního obsahu učiva se liší rozdělení jednotlivých celků - osnovy 

jsou členitější než RVP, obsahují například samostatné celky lineární funkce, rovnice a 

nerovnice; kvadratické funkce, rovnice a nerovnice; goniometrie a trigonometrie. V RVP 

SOV je vše uvedeno v celku „Funkce a její průběh. Řešení rovnic a nerovnic." Učební 

osnovy navíc v rámci analytické geometrie obsahují analytické vyjádření kružnice, 

paraboly, hyperboly a elipsy. Ty se v RVP SOV neobjevují. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

Ve druhé části práce popíši, jak jsem postupovala při přípravě a realizaci projektu 

ve vyučování matematice na střední odborné škole. Uvádím zde popis školy a třídy, ve 

které jsem projekt zkoušela, svůj postup při přípravě projektu, vlastní zadání a reflexi 

z průběhu projektových hodin. Dále uvádím hodnocení těchto hodin žáky a celkové 

hodnocení výsledků projektu. 

4.1. POPIS ŠKOLY 

К vyzkoušení projektu jsem vybrala Školu ekonomiky a cestovního ruchu ve 

Žďáře nad Sázavou. Důvodem byla především zaměření školy, která přesně odpovídá 

požadavkům této práce. Školu jsem také velmi dobře znala z mého dřívějšího studia 

a následného působení při práci na závěrečné práci z pedagogiky. Mé žádosti 

o spolupráci vyhověla paní ředitelka i vyučující matematiky, jejichž rady a názory mi 

pomohly к získání lepšího přehledu o problematice výuky matematiky na SOŠ tohoto 

typu. 

Škola ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou je soukromá střední 

odborná škola, která jako jediná svého druhu ve městě a okolí zprostředkovává čtyřleté 

studium ve třech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Tyto obory jsou: 

Ekonomika a cestovní ruch, Právní administrativa a Podnikání, řízení a obchod. 

Absolventi studia nacházejí uplatnění ve sféře ekonomické či cestovního ruchu, 

respektive v oblasti justice či státní samosprávy a sociální správy. Škola klade důraz 

především na jazykovou a odbornou přípravu. Matematika je sice vyučována, ale nenese 

takovou důležitost jako například na gymnáziích či odborných školách technického 

zaměření. 

Dotace hodin matematiky je poměrně malá. Pro obor Ekonomika a cestovní ruch 

jsou to 3 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a 2 hodiny týdně ve 3. a 4 ročníku. Studenti 

oboru Právní administrativa a Podnikání, řízení a obchod mají pouze dvě hodiny 

matematiky týdně. Studentům je však během čtyř let studia к dispozici volitelný předmět 

Matematická cvičení, který slouží především к rozšíření učiva a později jsou zde studenti 

Připravováni к přijímacím zkouškám na vysokou školu. 
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4.1.1. Projektové vyučování na této škole 

V roce 2007 jsem na zmíněné škole absolvovala několik hodin pozorování 

průběhu projektové výuky v rámci hodin informatiky. Studenti čtvrtého ročníku vytvářeli 

projekt vlastní fiktivní firmy. Simulovali různé případy z praxe - výpočet mzdy, 

reklamní kampaň, řešení obchodního případu. V rámci výuky informatiky tak využívali 

znalostí z odborných předmětů i matematiky a zároveň procvičovali vše, co se naučili při 

práci s počítači za tři roky studia. 

Během těchto hodin byl na studentech vidět velký zájem o zadaný úkol. Rozdíly 

v práci jsem zaznamenala při dvou situacích - vytváření reklamní prezentace a práci na 

obchodním případu. Když měli studenti vytvořit reklamu své firmě, к čemuž 

nepotřebovali žádné teoretické znalosti, účastnili se všichni s nadšením a pomoc učitele 

nepotřebovali. Naopak při práci na obchodním případu, kdy se dvě firmy měly domluvit 

na nějakém obchodu a provést ho podle všech norem a zásad pro takové jednání, měli 

studenti к zadání mnoho dotazů, často se ptali učitele na to, co by už měli vědět, a také 

nebylo na první pohled patrné takové nadšení jako při tvorbě reklam. 

Z těchto zkušeností jsem také čerpala při přípravě vlastního projektu do hodin 

matematiky. 

4.2. VÝBĚR A POPIS TŘÍDY 

Po konzultaci s oběma učitelkami, které matematiku na škole vyučují, jsem se 

rozhodla vyzkoušet projekt vyučování v prvním ročníku oboru Ekonomika a cestovní 

ruch, tedy ve třídě 1. A. Studenti v této třídě nejsou problémoví a jsou příjemně 

komunikativní. Jako většina studentů školy však nemají matematiku příliš v oblibě a také 

jejich prospěch v tomto předmětu je slabý. S vybranou třídou jsem se postupně 

seznamovala při hospitacích a konzultacích s jejich učiteli. Viděla jsem také 

videonahrávku s mluveným projevem studentů. 

Tato nahrávka byla pořízena v rámci předmětu český jazyk. Studenti procvičovali 

svůj mluvený projev tak, že četli na kameru předem připravené zprávy. Následně si 

nahrávku pouštěli. Měli tedy možnost vidět svůj vlastní projev, jak vypadají, mluví a 

Působí na okolí. Zároveň mohli svůj výkon porovnat s ostatními. Vyučující, která tuto 

aktivitu pro své studenty připravila, mi řekla, že má v plánu studenty natočit každý rok 

jejich studia. Postupně tak mohou porovnávat, jak se jejich mluvený projev vyvíjí. Tato 

strategie je podle mého názoru pro studenty velice přínosná. Získávají komunikační 
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dovednosti a mohou se zlepšovat při svém vystupování na veřejnosti, což je 

v současnosti důležité pro každého. 

Zmíněná videonahrávka mi pomohla v zapamatování si jmen a tváří. Znalost třídy 

považuji za důležitou podmínku pro zdárný průběh projektu. 

Studenti byli v matematice zvyklí pouze na frontální výuku, kdy učitelka 

předkládala fakta a oni počítali, buď samostatně do sešitu, nebo na tabuli. Proto jsem se 

obávala, zda budou schopni spolupracovat ve skupinách, popřípadě vymýšlet 

a navrhovat svá vlastní řešení problémů. Od jiných učitelů jsem však věděla, že 

skupinovou práci praktikují poměrně často v jiných předmětech. 

Z mého pozorování jsem zjistila, že studenti nejsou v matematice příliš bystří 

a tvořiví a že jim látka dělá potíže. Přesto v jiných hodinách bylo vidět, že jsou stále ještě 

dostatečně hraví a zajímavý podnět či změna většinu z nich zaujme a přiměje к práci. 

Proto jsem také volila projekt, který nabízel možnost modelování, vlastních nápadů 

a nevyžadoval přílišné matematické znalosti. 

Mým cílem bylo studenty více motivovat к práci a zároveň je nechat objevovat 

nové matematické poznatky. Ke splnění tohoto cíle a také účelu práce jsem zvolila 

projekt výukový - expoziční, motivační. Dalším důvodem této volby je také fakt, že 

projektů určených к procvičování bylo v pedagogické literatuře publikováno poměrně 

velké množství. 

4.3. PŘÍPRAVA PROJEKTU 

Jak jsem uvedla ve druhé kapitole práce, příprava projektu je velice důležitá 

činnost učitele a může zásadně ovlivnit celý průběh i výsledky projektu. Osobně 

s přípravou projektů nemám mnoho zkušeností, a proto jsem postupovala především 

podle návodů uvedených v literatuře (Kubínová 2002, Kašová 1995). 

Jelikož jsem měla pouze omezené časové možnosti pro práci se třídou a zároveň * 

byl tento typ práce pro studenty zcela nový a neobvyklý, rozhodla jsem se pro projekt 

s uzavřeným zadáním. Studenti tedy dostali mnou připravený zadávací list. Při přípravě 

zadání jsem se soustředila na základní body přípravy, jak uvádí schéma „Příprava 

projektů" (Kubínová 2002, s. 55-56) stanovení cíle, doby trvání a místa realizace 

projektu, výběr tématu, mapování tématu, formulace zadání projektu a sestavení kostry 

projektu. Zároveň jsem se zamýšlela nad samotnou realizací projektu a vyhodnocením 

výsledků. 
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4.3.1. Stanovení cíle 

Jedním z prvních kroků přípravy bylo stanovení výukových a učebních cílů 

projektu. Při určování cílů jsem se řídila daným tématem a učivem, které je s tématem 

spojené. Zároveň jsem uvažovala o rozvíjení matematických i jiných dovedností, které 

jsou zmíněny v RVP SOV jako klíčové kompetence. Mým hlavním cílem bylo motivovat 

studenty к činnosti a učení. Položila jsem si tedy otázku, co se mají studenti naučit a co 

by měli při projektu zažívat. 

Odpověď je formulována jako výukové cíle: Studenti budou vytvářet modely, 

experimentovat a objevovat matematické zákonitosti nerovností, posléze nerovnic. 

Budou používat poznatky, které již znají (ekvivalentní úpravy rovnic), ale v jiném 

kontextu. Budou pracovat s minimální pomocí učitele, organizovat sami svou práci 

a spolupracovat ve skupině. Ve druhé části projektu budou studenti rozvíjet svou 

tvořivost, používat fantazii a také se pokusí matematicky popsat situace z běžného 

života. 

4.3.2. Časové rozvržení projektu 

Ke splnění účelu práce jsem zvolila projekt krátkodobý, plánovaný na tři až čtyři 

vyučovací hodiny. Vzhledem ke koncepci vyučování na SOŠ vidím perspektivu užitku 

především v krátkodobých, spíše motivačních a fixačních projektech. Můj zkušební 

projekt byl tedy rozvržen na 4 hodiny takto: 

První hodina: úvod, představení projektu, diskuse nad zadáním a výstupy, 

upřesnění nejasností, počáteční organizace (utvoření skupin, rozdělení práce), začátek 

studentské práce - plánování postupu. 

Druhá a třetí hodina: práce na projektu, průběžná kontrola a oprava chyb, 

možnost práce na PC, konec třetí hodiny může být věnován prezentaci výsledků. 

Čtvrtá, popřípadě jiná poslední hodina: prezentace a hodnocení výsledků. 

Věděla jsem, že první tři hodiny budou v jednom týdnu, čtvrtá pak vyšla na druhý 

týden. Studenti tedy měli minimálně tři dny na dokončení projektu a přípravu prezentace 

svých výsledků. 

4.3.3. Místo realizace projektu 

Většina činností na projektu mohla být vykonávána ve škole, při hodinách 

matematiky. Na třetí hodinu se mi podařilo zajistit výuku v jinak velmi 
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vytížené počítačové učebně. Studenti tedy mohli ke zpracování svých výsledků použít 

osobní počítač. 

Studenti však museli věnovat projektu nějaký čas mimo školu, především při 

přípravě modelů, kdy si museli obstarat a připravit pomůcky, popřípadě nastudovat to, co 

už zapomněli, a také pokud chtěli, mohli vyhledat nějaké doplňující informace. 

4.3.4. Výběr tématu 

Látka byla předem částečně určena Tematickým plánem školy, který vytváří sami 

učitelé a ve kterém je učivo rozepsáno do časových úseků, kdy by mělo být probráno. 

Také jsem se na výběru domluvila s učitelkou příslušné třídy. Byla mi dána možnost 

vybrat si jakoukoli část z oblasti rovnic a nerovnic. S výukou této oblasti jsem dosud 

neměla zkušenost. Pro zpracování nerovnic jsem se rozhodla podle možností aplikovat 

tuto látku v praktických úlohách a zároveň se zde nabízela možnost modelování. 

Základem к pochopení nerovnic je práce s rovnicemi, které studenti již zvládali bez 

problémů, a tato znalost jim měla pomoci v práci na projektu. Téma zároveň poskytuje 

možnost zopakování problematiky číselných intervalů a znázorňování na číselné ose. 

4.3.5. Mapování tématu 

Při mapování tématu jsem se zaměřila především na jeho povahu, jaký 

matematický aparát studenti potřebují a zda ho mají к dispozici. Dále jsem se snažila 

předvídat problémy, jaké by se mohly během práce vyskytnout a jak by se daly řešit. 

Bylo nutné zvážit uspořádání a technické vybavení třídy a dostupnost pomůcek. Součástí 

mapování bylo také zamyšlení se nad možnostmi propojení s jinými oblastmi 

matematiky, jinými vyučovacími předměty nebo reálným životem. 

4.3.5.1. Potřebné matematické znalosti 

Paní učitelka mne předem upozornila, že nerovnice se na základní škole 

neprobírají, a tudíž je to pro studenty zcela nová látka. Zápis a použití číselných intervalů 

i jejich znázornění na číselné ose by studenti měli znát z dřívějška. Studenti si také již 

osvojili ekvivalentní úpravy rovnic, tuto dovednost tedy mohou při modelování situací 
využít к odvození ekvivalentních úprav nerovnic. 
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4.3.5.2. Možné problémy a jejich řešení 

Problémy se mohou vyskytnout právě při práci s intervaly, jelikož je studenti 

probírali již před delší dobou a mohli něco zapomenout. V tomto případě by bylo nutné 

látku studentům připomenout. 

Další potíže lze očekávat během modelování. Na modelech se nedají znázornit 

všechny potřebné situace, je nutné použít představivost a dosáhnout jisté míry abstrakce. 

Při přechodu od modelování к popisu získaných poznatků mohou studentům dělat 

problémy správné formulace výsledků. Pokud nebudou schopni vytvořit správné 

formulace, budou jim nabídnuty ke kontrole kopie učebnic, které obsahují nerovnice. 

Opět je nutné říci, že studenti nemají s touto formou práce žádné zkušenosti, a proto 

možná budou potřebovat více času, popř. více rad od učitele. 

Pokud by studenti neměli к dispozici potřebný model, měl by učitel obstarat 

model к zapůjčení. Řešením by také bylo rozdělení studentů z jedné skupiny do ostatních 

skupin. Zde však může nastat problém příliš velkých skupin. 

4.3.5.3. Materiální zajištění projektu (technické vybavení, 

pomůcky) 

Projekt nevyžaduje zvláštní technické vybavení či uspořádání třídy. Navíc bude 

zajištěna jedna hodina v počítačové učebně, i když studenti nepotřebují nutně pracovat 

s počítačem. Důležité je zvážit možnosti vytváření jednoduchých modelů. Vzhledem 

к nízké náročnosti takovéto práce bude tato činnost ponechána pouze na studentech. Je 

nutné upozornit je na důležitost přípravy těchto modelů. 

К dispozici studentům budou zadávací listy. V případě, že si nebudou vědět rady 

s prvním úkolem, přesněji se závěrečnou formulací výsledků, budou připraveny kopie 

stránek z učebnic, které se zabývají rovnicemi a nerovnicemi, kde jsou například 

zobrazeny modely podobné těm, které by měli studenti vyrobit, popsány ekvivalentní 

úpravy rovnic i nerovnic a také vzorové úlohy. Některé tyto kopie uvádím v příloze č.2. 

Bylo by dobré zajistit studentům možnost práce na počítači. Mohou potřebovat 

vyhledávat informace a také zpracovat své výsledky. 

4.3.5.4. Propojení poznatků 

Při práci na projektu dojde к propojení tématu nerovnice s jinými oblastmi 

matematiky. V našem případě to budou především rovnice, které studenti již znají a tuto 
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znalost by měli využít, uvědomit si rozdíly. Dále mohou studenti využít znalosti 

intervalů. 

Především však dochází к propojení matematických poznatků s praxí. V první 

části projektu se studenti pokusí vymodelovat matematický vztah reálnými předměty, 

mohou experimentovat a vidět na vlastní oči, jak daný vztah funguje. Druhá část projektu 

představuje provázání matematiky s reálným životem. Téma cestovní kanceláře jsem 

zvolila kvůli orientaci školy a profilu absolventa, kdy studenti oboru Ekonomika a 

cestovní ruch nacházejí uplatnění především v oblasti cestovního ruchu, někteří dokonce 

sami mohou založit cestovní kancelář. Navíc je toto téma mezi studenty poměrně 

oblíbené a nabízí široké možnosti. 

4.3.6. Formulace zadání projektu 

Studentům bude projekt zadán jako uzavřený - pomocí zadávacího listu, který 

připraví učitel. Zadání může být dodatečně upraveno, a to na základě diskuse se studenty 

po rozdání zadání a před začátkem práce na projektu. 

4.3.7. Sestavení kostry projektu 

Sestavení kostry projektu je jedna z nej důležitějších činností při přípravě 

projektu. Dobře sestavená kostra projektu, podle Kubínové (2002), se zabývá 

organizačními formami práce, metodami, které lze při práci použít, udává posloupnost 

kroků a časový harmonogram. Stanovuje pravidla pro práci na projektu a návrhy 

alternativních postupů při řešení projektů. Při sestavování kostry je třeba uvažovat 

všechny možnosti průběhu projektu, specifika dané třídy a možné problémy při práci. 

4.3.7.1. Organizační formy práce 

Z hlediska organizačních forem budou studenti pracovat ve skupinách. Jelikož 

třídu neznám natolik, abych mohla studenty rozdělit do skupin podle výkonnosti, utvoří 

si studenti skupiny sami. Skupiny budou čtyř až pětičlenné, nebudou měnit složení po 

dobu celého projektu. Frontální práce proběhne pouze na začátku - při zadávání a na 

konci - při prezentaci a hodnocení výsledků projektu. 

4.3.7.2. Metody práce 

Studenti budou pracovat s psaným textem - zadání, hledání informací. Během 

práce ve skupině budou diskutovat, popř. vést rozhovor při konzultaci s učitelem. Další 
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metodou použitou při projektu bude praktická činnost - sestrojování modelu a práce 

s ním. 

4.3.7.3. Pravidla práce 

Pravidla pro práci na projektu musí být stanovena hlavně při ústním zadání 

projektu. Tato část zadání je velmi důležitá, protože studenti se s podobnou formou práce 

v matematice zatím nesetkali. Je tedy nutné zdůraznit, že mají spolupracovat ve 

skupinách bez pomoci učitele, že by měli učitele žádat o pomoc pouze, když si opravdu 

neví rady, nebo pokud mají pocit, že je jejich postup špatný. Pravidla pro zpracování 

výsledků budou součástí písemného zadání, stejně jako časové rozvržení projektu. 

4.3.7.4. Časové rozvržení 

Vzhledem к časovým možnostem školy a počtu hodin, které mi byly poskytnuty, 

bude projekt probíhat čtyři vyučovací hodiny. Bohužel není možnost vytvořit časovou 

rezervu pro studenty, kteří by při některých hodinách chyběli. 

4.3.7.5. Možné úpravy práce 

Pokud budou studenti potřebovat, je možné práci upravit - například vytvořit 

menší skupiny, dovolit studentům pracovat s kopiemi učebnic, které se zabývají 

rovnicemi a nerovnicemi. Nabízí se také možnost prezentace výsledků první části 

projektu ihned po jejím skončení a následné pokračování druhou částí projektu. To by 

bylo zřejmě nutné v případě, kdy by studenti měli s prvním úkolem velké problémy a 

ztráceli jistotu a motivaci к práci na druhém úkolu. 

4.3.8. Úvahy nad realizací projektu 

V první fázi bude nutné zajistit organizaci výuky, materiály pro studenty i učitele. 

V mém případě to byla především spolupráce se školou. Musela jsem požádat paní 

ředitelku o souhlas s mým působením na škole a také se domluvit s vyučujícími. 

Z hlediska vlastní práce bude potřeba mít dostatek kopií zadávacích listů a kopie 

učebnic, které by mohly být studentům poskytnuty v případě nutnosti. Je také nutné 

zařídit případné uschování modelů, které studenti používali, protože je budou potřebovat 

při prezentaci výsledků o několik dnů později. 

Při vlastní práci budou studenti pracovat ve skupinách, s případnou pomocí 

učitele. Práci si mohou sami rozvrhnout a rozdělit úkoly. 
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4.3.9. Vyhodnocení výsledků 

Výsledky své práce budou studenti prezentovat před celou třídou. Během této 

prezentace si budou moci navzájem klást otázky týkající se projektu. Na závěr by měly 

být všechny matematické poznatky objevené během projektu shrnuty a přehledně 

sepsány na tabuli učitelem. 

Hodnocení samotného projektu bude rozděleno na několik částí. V první části 

bude hodnocena správnost a forma závěrů vyvozených z experimentování s modely. 

V druhé části bude pak hodnoceno zpracování a nápaditost prezentace vlastního návrhu 

cestovní kanceláře. Další část hodnocení bude soustředěna na tvorbu a řešení nerovnic 

v rámci vytváření rozpočtu cestovní kanceláře. 

Nepřímo budou výsledky práce ověřeny při testování dovedností. Bohužel toto 

testování nemůže proběhnout hned po skončení projektu. Jelikož se jedná o projekt 

expoziční, motivační, je nutné danou látku důkladně procvičit a následně otestovat. 
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4.4. ZADÁVACÍ LISTY 

Milí studenti, 

V několika následujících hodinách se budeme zabývat projektem, během kterého poznáte 

významný nástroj matematiky - nerovnice. Už jste se naučili dobře pracovat s rovnicemi. 

Nerovnice, již podle názvu, mají s rovnicemi mnoho společného. Mají však i svá specifika 

a odlišnosti. 

Vaším společným cílem bude tyto rozdíly odhalit. 

Druhým cílem tohoto projektu je nalézt využití nerovnic v reálném životě. Ukážeme si, že 

se nerovnice dají použít v různých situacích a jednou takovou je třeba plánování rozpočtu 

nákupu. 

Pravidla práce: 

o Při práci na projektu budete pracovat ve skupinách, které budou mít 3 - 5 členů, 

о К dispozici vám jsou zadávací listy, které obsahují všechny potřebné informace. 

Zároveň však můžete konzultovat s učitelem - osobně či emailem, 

o Výsledky práce je třeba odevzdat v písemné podobě a prezentovat je před třídou. 

Časové rozvržení: 

o Začátek projektu: 2. 6. 2008 

o Práci na projektu budou vyhrazeny hodiny matematiky 2. 6., 4. 6. a 5. 6. 2008 

o Prezentace výsledků: 9. 6. 2008 

Hodnocení: 

Při závěrečné prezentaci bude hodnoceno (celkem 100 bodů): 

o správnost a forma závěrů, vyvozených z experimentování s modely (max. 40 

bodů) 

o zpracování a nápaditost prezentace vlastního návrhu cestovní kanceláře (max. 20 

bodů) 

o tvorba a počítání nerovnic v rámci vytváření rozpočtu (max. 40 bodů) 
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Prvním vaším úkolem je objevit pravidla, která platí pro nerovnice. 

Objevovat cokoli se dá především, když to sami vyzkoušíte. Proto je třeba vytvořit 

model - jeden ve skupině (může a nemusí být podobný tomu na obrázcích), na 

kterém byste mohli všem ukázat, co můžete a nemůžete dělat při úpravách rovnic 

a nerovnic. Model může být jakýkoli, záleží pouze na vaší fantazii. 

Na základě práce s modely se pokuste ve skupině formulovat ekvivalentní 

úpravy nerovnic. V závěrečné hodině ukážete svým spolužákům, na co jste 

během experimentování přišli. 

Při práci s modely vám mohou pomoci následující otázky: 

• Jak byste matematicky (nerovnicí) popsali situaci z vašeho modelu? 

• Kolik „kostek" můžete vyměnit za л-tak, aby nerovnost stále platila? Kolik 

takových * je (jedno nebo více)? 

• Jak se změní poloha ramen, když vyměníte „kostky" na obou stranách? 

• A co když na každou stranu přidáte nějaké kostky? Kolik můžete přidat na 

každou stranu, aby poloha ramen zůstala stejná? 

• Můžete počet kostek znásobit tak, aby houpačka opět zůstala ve stejné 

poloze? 

• Co by se stalo, kdybyste násobili záporným číslem? Jak by se změnily 

strany nerovnice, kterou vidíte na modelu? 
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Vaším druhým úkolem je využít nerovnice v reálném životě. Uvidíte, že jsou 

velmi užitečné. Vzhledem kvaši možné budoucí praxi se budeme zabývat 

plánováním rozpočtu na zařízení cestovní kanceláře. Představte si, že máte téměř 

neomezené finanční možnosti a chcete založit novou cestovní kancelář. Jak by se 

měla kancelář jmenovat? Na jaké služby se bude orientovat? 

Po vytvoření krátkého profilu vaší kanceláře se zaměříte na přibližné 

stanovení rozpočtu. Nejdříve si musíte především stanovit celkovou částku, kterou 

máte к dispozici na zařízení kanceláře. Tuto částku pak rozdělíte podle skupin 

vybavení, které pořídíte - nábytek, výpočetní technika, mobilní telefony apod. 

Při stanovení takového rozpočtu se dají využít jednoduché nerovnice. 

Především si musíte stanovit maximální částku, kterou na danou část vybavení 

uvolníte. Dále se rozhodnete, kolik kusů čeho chcete koupit, a dopočítáte, kolik 

kusů jiného zboží můžete pořídit, abyste nepřekročili danou částku. Ceny 

jednotlivých výrobků nemusí být zcela přesné, buď je zjistěte v obchodě, na 

internetu nebo přibližně odhadněte - měly by odpovídat realitě. 

Takto připravíte rozpočet minimálně pro tři skupiny vybavení. 

Při tomto úkolu se řiďte vzorovým příkladem uvedeným na této stránce. 

Vaše řešení však nemusí být rozpracováno do takových podrobností, jako je tento 

příklad. Důležité je správné sestavení nerovnice a její výpočet pomocí 

ekvivalentních úprav, které jste zkoumali v první fázi projektu. 
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Příklad: 

Při přípravách na zahajovací večírek pro klienty máme к dispozici 3 000 Kč. 

Chceme koupit 50 džusů, 5 lahví šampaňského a několik chlebíčků. Krabice džusu stojí 

19,50 Kč, láhev šampaňského 195 Kč a jeden chlebíček 5,90 Kč. Kolik chlebíčků 

můžeme koupit? 

Řešení - podrobný zápis: 

počet chlebíčků x 

cena jednoho chlebíčku 5,90 

cena všech chlebíčků 5,90 x 

počet krabic džusu 50 

počet lahví šampaňského 5 

cena jedné krabice 19,50 

cena všech krabic 50 • 19,50 

cena všech lahví šampaňského 5-195 

celková cena 5,90* + 50-19,50 + 5 • 195 

nejvyšší možná útrata 3 000 

lineární nerovnice: 5,90x + 50-19,50 + 5-195 < 3 000 

řešení nerovnice: 

Odpověď: Můžeme koupit maximálně 177 chlebíčků. 
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4.5. PRŮBĚH VLASTNÍHO PROJEKTU 

Jak jsem uvedla výše, třídu 1. A, ve které měl být projekt realizován, jsem znala 

z hospitací a rozhovorů s jejími učiteli. Studenti byli na změnu předem upozorněni. Ve 

třídě je celkem 24 studentů, během projektových hodin někteří chyběli (v prvním týdnu 

bylo ve třídě 21 studentů, při prezentaci 23 - ti, co týden chyběli, pouze sledovali 

spolužáky). 

Na poslední hodině před začátkem projektu, na moji žádost, zopakovala paní 

učitelka číselné intervaly. Studenti téměř nereagovali, někteří nevěděli, jak interval 

znázornit na číselné ose, ani kdy se používá otevřená a kdy uzavřená závorka. Z toho 

jsem usoudila, že bude dobré tuto látku se studenty znovu zopakovat. První hodina tedy 

navázala na hodinu vedenou paní učitelkou a začala klasickou výukou, krátkým 

zopakováním intervalů. To zabralo asi 10 minut z hodiny. 

Vlastní průběh projektu popisuji podle jednotlivých etap práce. Tyto etapy jsem 

určila jako fáze motivace, vysvětlení cílů, zadání a diskuse nad zadáním, organizační 

přípravy, práce s modely - první úkol projektu, druhý úkol projektu a prezentace 

výsledků. Na závěr uvádím, jak byl projekt hodnocen samotnými studenty, a celkové 

hodnocení výsledků projektu. 

4.5.1. Fáze motivace 

Po opakování proběhla ve třídě diskuse na téma rovnost a nerovnost. Důvodem 

byla snaha navést studenty na nové téma a zároveň uvolnit atmosféru. Bavili jsme se 

o tom, jak slovo nerovnost chápou, o různých nerovnostech ve světě a jaké na ně mají 

studenti názory. Studenti zmínili například problematiku nerovnosti mezi mužem a 

ženou, chudých a bohatých států. 

Poté jsem se zeptala, zda by bylo také možné něco podobného, z reálného života 

porovnávat pomocí čísel a matematiky. Zde studenti váhali, ale po malé nápovědě přišli 

na různá porovnání: velikost, výška, váha a jiné tělesné proporce, věk, vzdálenost míst i 

objektů apod. Vyzvala jsem studenty к vytvoření matematického zápisu jimi navržených 

nerovností. Studenti tedy na tabuli napsali a okomentovali například nerovnost: 15 < 16 

s komentářem o jejich věku, 25 > 5 popsáno jako čas potřebný na cestu do školy. Tím 

jsem docílila zopakování významu znamének <, >. 

Dalším úkolem pro studenty bylo pokusit se vysvětlit nebo ukázat rozdíl mezi 

nerovností a nerovnicí. Poradila jsem jim, že mohou zkusit najít rozdíl mezi rovností a 
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rovnicí a z toho vycházet. Jelikož studenti měli rovnice v živé paměti, tento úkol nebyl 

příliš obtížný. Studenti sami odpověděli: „Když je to nerovnice, tak je tam x, a když 

nerovnost, tak jsou to jenom čísla." 

Po této části hodiny (asi 10 minut) jsem naznala, že jsou studenti (alespoň někteří) 

dostatečně motivováni к další činnosti. Uvedla jsem tedy projekt jako náplň 

následujících hodin, vysvětlila jeho podstatu a následně rozdala zadání. 

4.5.2. Vysvětlení cíle projektu 

Studenti jsou v matematice zvyklí na frontální styl práce. Nepracují ve skupinách 

ani samostatně. Proto jsem kladla velký důraz na to, aby pochopili podstatu práce na 

projektu: 

• Vymezení časového limitu na zadané úkoly a jeho dodržení. 

• Možnost samostatně si rozvrhnout práci. 

• Nutnost spolupráce a domluvy ve skupině. 

• Roli učitele jako poradce - ne jako někoho, kdo za ně úlohy vyřeší. 

• Důležitost závěrečného výstupu a prezentace výsledků. 

Také jsem se pokusila studentům vysvětlit, že by neměli projekt považovat za 

jakousi hru a oddech od vyučování, že získané vědomosti budou potřebovat do 

budoucna, například v písemkách, které budou jistě psát s paní učitelkou. 

4.5.3. Zadání a diskuse nad zadáním 

Každý student obdržel kopii zadání projektu. Aby nedocházelo к nedorozuměním 

a abych nemusela vše podrobně vysvětlovat každé skupině zvlášť, pokusila jsem se 

zadání vypracovat velmi podrobně. 

Po obdržení zadání měli studenti čas na pročtení a případné otázky. Ptali se 

hlavně na to, jak práce na projektu ovlivní jejich známku z matematiky. Paní učitelka 

nechala hodnocení na mě a já jsem se rozhodla předat jí výsledky práce studentů s mým 

bodovým ohodnocením. O tomto postupu byli studenti informováni. 

Další otázky se týkaly způsobu prezentace. Zde jsem studentům nechala volnost. 

Společně jsme se však dohodli, že každá skupina ukáže ostatním svůj model a pokusí se 

dokázat a zdůvodnit některé své závěry. Pokud nebude dostatek času (což jsem 
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předpokládala), nebudou demonstrovat všichni všechno. Stejně tak při prezentaci 

druhého úkolu projektu studenti představí to, co navrhli a vymysleli, předvedou nejméně 

jednu z vyřešených nerovnic - podle vlastního výběru. 

Důsledně jsem studenty požádala o vytvoření a odevzdání výsledků jejich práce 

v písemné podobě. 

4.5.4. Organizační přípravy 

Jelikož jsem třídu ještě neznala úplně dokonale, nechala jsem rozdělení do skupin 

na studentech samotných. Toto rozdělení bylo poměrně rychlé, studenti, zřejmě zvyklí 

z jiných předmětů, udělali čtveřice a pětice podle toho, jak seděli v lavicích. Celkem 

utvořili pět skupin, čtyři čtyřčlenné a jednu pětičlennou. 

Do konce hodiny zbývalo několik minut, studenti tedy začali přemýšlet nad 

tvorbou modelů, domlouvat se, kdo by co mohl sehnat a donést. 

4.5.5. Práce s modely 

Druhá hodina projektu probíhala ve středu. Studenti tedy měli téměř dva dny na 

přípravu svých modelů. Všechny skupiny kromě jedné donesly na hodinu modely -

většinou se jednalo o váhy (dvoje dětské, jedny laboratorní), v jednom případě přinesli 

ramínko se zavěšenými sáčky na obou stranách. Jako závaží používali studenti dřevěné 

kostky, kuličky, bonbony a mince. 
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Skupina, která model nepřinesla, se ho pokoušela vytvořit zřejmě před hodinou. 

Použili k tomu tužku a rovné pravítko, které na tužku položili - podobně, jak to bylo 

znázorněno na obrázku ze zadání. Jako závaží pak používali kovové mince, které často 

z pravítka padaly. Tento model nebyl příliš přesný a studentům se práce nedařila. 

Bohužel nebyly к dispozici jiné prostředky a nechtěla jsem studenty přeskupovat. Museli 

tedy pracovat s tím, co měli, a více používat představivost. 

Tyto hodiny jsem natáčela na video, bohužel počítač, ve kterém jsem měla video 

uložené, přestal fungovat a video nemám к dispozici. 

Studenty experimentování zřejmě velice zaujalo, ihned se pustili do práce. 

Především však vytvářeli na svých modelech stejnou situaci, která byla popsána na 

obrázku „houpačky" na zadávacím listu. Zároveň postupovali přesně podle předepsaných 

otázek, nesnažili se o vytvoření jiné situace. Neobjevila se téměř žádná tvořivost a 

vlastní invence. Studenti však nadšeně pracovali na zadaném úkolu a byla vidět snaha a 

zapálení pro objevování. 

Podle předpokladů dělalo studentům potíže matematicky popsat situaci z modelu. 

Poradila jsem jim, aby si vytvořili kartičku se znakem nerovnosti a zkoušeli ji přikládat 

mezi ramena „vah" podle jejich polohy. Tím viděli, jak se znak musí, nebo nemusí 

změnit při různých úpravách. 

Dalším očekávaným problémem byla formulace odpovědí a výsledků. Studenti 

uváděli odpovědi typu: „Když na každou stranu přidám nebo z každé uberu stejně, 

nezmění se to." „Aby se poloha ramen nezměnila, musíme na každou stranu přidat 

stejně." „Násobit musíme obě strany stejným číslem." „Když přidáme na každou stranu 

stejný počet tak se to nezmění." 
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Upozornila jsem je tedy na možnost využití formulací ekvivalentních úprav 

rovnic, které měli v sešitě z předchozích hodin. To však moc nepomohlo. 

Zajímavým momentem byla chvíle, kdy se studenti dostali к poslední otázce 

prvního úkolu ze zadávacího listu - násobení obou stran nerovnice záporným číslem. Na 

modelech tato situace nešla zrealizovat. Jedna skupina (dívky s výborným prospěchem ve 

všech předmětech) si pomohla číselnými nerovnostmi: „1 < 2, ale - 1 > - 2 , - 3 <5 ale 

3 > - 5 ". Z těchto případů správně vyvodili obrácení znaku nerovnosti. V ostatních 

skupinách na tuto pomůcku nepřišli, z časových důvodů jsem jim poradila, aby zkusili 

využít číselné nerovnosti, což všechny po nějaké chvíli přivedlo к vyvození správného 

závěru. 

Jak jsem uvedla výše, studenti své výsledky uváděli nepřesně. Jelikož jsem jim 

nechtěla diktovat správné znění, nabídla jsem jim možnost využít ke zpracování výsledků 

i jiné informační zdroje. Účelem tohoto kroku bylo pomoci studentům к lepší formulaci 

závěrů, které objevili během experimentování. Jelikož studenti nemají běžně к dispozici 

žádnou učebnici, dovolila jsem jim (až po skončení práce s modelem) vyhledat 

informace na internetu nebo učebnicích, jejichž kopie jsem donesla v následující (třetí) 

hodině. 

Při tomto úkolu se osvědčila volba práce ve skupinách - studenti se vzájemně 

doplňovali. Někteří zkoušeli na modelech a jiní pokusy vyhodnocovali a zapisovali. 

Jelikož téměř všechny skupiny došly ke správným výsledkům a chyby dělaly pouze 

v nepřesné formulaci, nepovažovala jsem za nutné kontrolovat hromadně výsledky 

pokusů hned po provedení první části projektu. Studenti tedy mohli ve zbytku hodiny 

(asi 10 minut) začít pracovat na druhém úkolu. 

Při podrobnějším studiu zadání druhého úkolu si studenti všimli, že v zadávacím 

listu není u ukázkového příkladu doplněno řešení nerovnice. Vyzvala jsem studenty, aby 

se toto řešení pokusili doplnit sami - aby využili toho, co objevili. Po několika minutách 

jsem navíc řešení napsala na tabuli, aby měli studenti možnost kontroly. 

4.5.6. Plnění druhého úkolu 

Skupiny začaly pracovat na druhém úkolu téměř současně, jen s malými časovými 

odstupy. Bylo vidět, že studenty baví vymýšlení jména i zaměření kanceláře, stejně jako 

nákupu vybavení. Uplatnili zde své zkušenosti a znalosti z oblasti cestování, která je jim 
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vzhledem к zaměření oboru poměrně blízká. Také nepotřebovali žádné matematické či 

jiné odborné znalosti. 

Nezaznamenala jsem, že by si studenti ve skupině rozdělili úkoly. Spíše pracovali 

všichni společně, jednotlivci dávali návrhy a ostatní je společně schvalovali, zamítali, 

doplňovali a upravovali. 

Podobně pokračovala práce i ve třetí hodině věnované projektu. Studenti už 

většinou měli vymyšlený návrh kanceláře, domýšleli tedy vybavení a zároveň se snažili 

sestavit a řešit nerovnice. 

Bylo vidět, že si studenti nejsou příliš jistí při samostatné práci. Neustále se ptali, 

zda postupují správně, i přesto, že měli přesný postup ukázaný v zadání a měli ho pouze 

napodobit, využít v jiné situaci. Téměř ve všech případech postupovali správně, jejich 

časté dotazy jsem považovala spíše za potřebu ujištění. Při řešení nerovnic se museli 

studenti spolehnout na vlastní úsudek a výsledky svého experimentování. Podle mého 

názoru to trochu přidalo na jejich nejistotě. 

Jedna skupina dívek zřejmě špatně pochopila zadání. Vytvořily úlohu, která 

nevedla к sestavení nerovnice - neobsahovala totiž žádnou neznámou. Pro ilustraci tuto 

úlohu uvádím tak, jak ji dívky napsaly. (Pro nekvalitní zápis originálu jsem úlohu 

přepsala.) 

Na nákup oblečení pro personál jsme měli 50 000 Kč. Koupili jsme patery boty, 

jeden pár byl v hodnotě 3 000 Kč, dále pak kostýmek v hodnotě 5 000 Kč, dvoje kalhoty 

jedny za 2 500 Kč, osm triček jedno stálo 2 000 Kč. Kolik máme zaplatit? Nebudeme 

ještě něco doplácet? 

Tuto úlohu vytvořily dívky jako první a já ji náhodou zkontrolovala. Nechtěla 

jsem, aby dívky měly všechny úlohy špatně, a proto jsem je upozornila, ať zkusí na 

základě toho, co napsaly, vytvořit nerovnici tak, jak to bylo uvedeno ve vzorovém 

příkladu. Dívky samy přišly na to, že úloha к nerovnici nevede, a změnily ji. 

Změněná úloha pak vypadala takto 
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Jiné chyby jsem v práci studentů při namátkové kontrole nezaznamenala. 

Třetí hodina věnovaná projektu probíhala v počítačové učebně. Jelikož studenti 

mají předmět informatika a výpočetní technika od prvního ročníku, umí poměrně dobře 

pracovat s osobním počítačem. Zvládají vytvoření textu v textovém editoru i práci 

s internetem. Tyto schopnosti využili při tvorbě profilu své cestovní kanceláře i při 

návrhu vybavení. 

Konkrétně tři skupiny vytvořily krátké představení kanceláře v textovém editoru. 

Nepodařilo se mi zaznamenat, zda byla tato představení vytvořena celá během této 

hodiny nebo zdaje studenti dodělávali doma. 

Někteří studenti hledali na internetu informace o cestovních kancelářích, zřejmě 

je použili jako inspiraci, jaké služby mohou být nabízeny. Dále vyhledávali přibližné 

ceny některých výrobků (např. počítače, tiskárny apod.). Nikdo ze studentů nevyužil 

možnosti najít na internetu pravidla pro počítání nerovnic, pravděpodobně pro ně bylo 

snadnější získat tyto informace z nabídnutých kopií učebnic. 

Zajímavé bylo, že když skupiny došly к výpočtům nerovnic, žádná nezpracovala 

své řešení na počítači. Studenti mi jejich volbu psát řešení ručně zdůvodnili tím, že 

používání nástroje na matematický zápis v textovém editoru je příliš složité a zdržuje je. 

Nevyžadovala jsem práci v tištěné podobě, a proto jsem nechala studenty zapsat výpočty 

rukou. Přesto si myslím, že by bylo dobré nechat studenty vytvořit na počítači text 

obsahující matematické symboly. 

Na konci třetí hodiny měli studenti oba úkoly projektu téměř dokončené. Během 

následujících volných dnů se tedy mohli připravovat na prezentaci svých výsledků. 

Studenty jsem také požádala o zaslání všech jejich zpracovaných výsledků e-mailem, 

nejpozději ráno v den prezentace. Bohužel tento požadavek splnila jediná skupina. 

4.5.7. Prezentace výsledků 

Na prezentaci výsledků byla v časovém rozvrhu vymezena jedna vyučovací 

hodina. Vzhledem к počtu skupin to bylo poměrně málo, a proto jsem zvolila kratší 
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variantu prezentace - studenti ukázali na svých modelech pouze některé ekvivalentní 

úpravy nerovnic, které objevili. Poté jednotlivé skupiny stručně představily ostatním 

svoji vizi cestovní kanceláře, řekli, co a proč zvolili jako základní výbavu kanceláře a 

z čeho vycházeli při výpočtech. 

Při předvádění jednotlivých ekvivalentních úprav nerovnic jsem vyzvala studenty, 

aby vždy na tabuli napsali stručně závěr, ke kterému došli - ten jeden, který předváděli. 

Pravidla, která nebyla předvedena, studenti společně doplnili. Díky tomu byl na tabuli 

pěkný přehled pravidel pro řešení nerovnic. 

Původně, při práci s modely, vepisovali studenti své výsledky do zadání - jako 

odpovědi na jednotlivé otázky. Tyto otázky tedy také určili pořadí, ve kterém byla 

pravidla objevována. К odevzdání museli své výsledky alespoň částečně přeformulovat -

utvořit přehled jednotlivých úprav. Proto při formulaci závěrů využili učebnic nebo 

jiných informačních zdrojů, ve většině případů pravidla opsali. Díky tomu byla pravidla 

uváděna ve správné formě. Už se téměř neobjevovaly původní formulace typu: 

„Aby se poloha ramen nezměnila, musíme na každou stranu přidat stejně. " 

„ Násobit musíme obě strany stejným číslem. " 

„ Když přidáme na každou stranu stejný počet tak se to nezmění. " 

Všechny skupiny s předvedenými závěry souhlasily - všichni došli ke stejným 

(nebo našli stejné v učebnicích). Tato část prezentace trvala jen 15 minut. 

Prezentace cestovní kanceláře probíhala také bez větších problémů. Někteří 

studenti prokázali velkou míru fantazie, když mezi vybavení kanceláře zařadili například 

automobily, tělocvičnu s bazénem nebo oblečení pro zaměstnance. Při sestavování 

profilu kanceláře už tolik kreativity nepředvedli. Nej zajímavější pro mne byla kancelář 

zprostředkovávající cesty na Měsíc. Ostatní návrhy si byly podobné a nabízely převážně 

obvyklé zájezdy к moři, po Evropě či exotických destinacích. 

Pro představu zde uvádím podle mého názoru nej zdařilejší a nejméně zdařilé 

představení cestovní kanceláře. Další jsou к dispozici v příloze. První ukázka cestovní 

kanceláře Moon byla zajímavě graficky zpracovaná: 
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Studentky, které navrhly cestovní kancelář Luxus, si s jejím představením nedaly, 

podle mého názoru, téměř žádnou práci. 

* * č j t Á Í / X U S * л 

jvýá&tfc а робу A pro vd^oČfle. 

TbaýsAo - ^ j c j / o t - Jtyche/u- ttcüertty 

v ' у Пе/б/э&У; /уС ŕ z / s c / t . 

S f c t * i g гШ/s/ïe. / beh* í j f r o jnz/>?. 

Některé skupiny studentů si také daly záležet na grafickém zpracování výsledků -

z toho jsem usoudila, že je práce na projektu zaujala a věnovaly jí více času než jen 

vyučovací hodiny. Dvě skupiny odevzdaly pouze rukou napsané poznámky, bez jakékoli 

důkladnější úpravy. Důvodem mohl být nezájem o práci na projektu, lenost, stejně jako 

záporný vztah к počítačům a obliba v psaní rukou. Hodnocení grafické úpravy projektu 

bylo v těchto případech mírně sníženo, ne však z důvodu nevyužití počítače. Práce na mě 

působily, ve srovnání s ostatními, celkově neupraveným dojmem. 

Z matematického hlediska studenti vytvořili množství slovních úloh, které vedou 

к řešení nerovnic. Tyto nerovnice byly všechny velmi podobné a jednoduché. Účelem 
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projektu však nebylo naučit studenty počítat složité nerovnice, naopak cílem byla 

motivace к práci, která spočívala v ukázání praktického využití nerovnic. Všechny kromě 

jedné skupiny navrhly a vyřešily tři takovéto úlohy, jak bylo vymezeno v zadání. Jedna 

skupina zadání nesplnila a uvedla pouze dvě úlohy, což se odrazilo v jejich hodnocení. 

Řešení studentům nedělalo problémy - věděli, jak mají postupovat, díky znalosti rovnic a 

také díky objevu, že většina ekvivalentních úprav platí jak pro rovnice, tak i nerovnice. 

Při kontrole odevzdaných řešení jsem však objevila, že studentům chybí smysl 

pro odhad. V některých úlohách zvolili hodnoty, které nevedly к reálným, nebo spíše 

vedly к nesmyslným výsledkům. Z takových úloh stojí za zmínku: 

Na nákup nábytku máme 20 000. Koupíme koberec za 8 730 Kč, 3 stoly - jeden za 

2 864 Kč a několik židlí. Jedna židle stojí 1 859 Kč, kolik židlí můžeme koupit? 

Řešením této úlohy je možnost koupit jednu židli. Pokud by to byl všechen 

nábytek, který by studenti do kanceláře pořídili, je to zřejmě málo. 

Vyskytly se i úlohy vedoucí к nerovnicím, které měly pouze záporné řešení. 

Na cestování máme celkem 100 ООО 000 euro. Koupíme raketu za 85 ООО 000 

euro, 2 osobní letadla, jedno za 23 ООО 000 euro a několik automobilů BMW, jedno za 

990 000 euro. Kolik BMW si můžeme dovolit? 

U všech uvedených úloh studenti sice našli správný výsledek, ale už je nezajímalo 

množství nakoupených výrobků, ani jejich nedostatečný počet či nadbytek. Během 

průběžné kontroly jsem také zjistila, že pokud někteří studenti zvolili příliš malý vstupní 

kapitál a nákup jim nevycházel, změnili hodnoty tak, aby to vycházelo lépe. Jiní však 

tuto změnu neudělali. 

Pokud úlohy obsahovaly nereálné ceny, nevhodně zvolené počáteční údaje nebo 

vedly к nesmyslnému řešení z praktického hlediska snížila jsem celkové bodové 

hodnocení projektu. Za tuto část projektu - tvorba a řešení úloh v rámci návrhu rozpočtu 

- mohli studenti získat celkem 40 bodů. Podle kriterií, která jsem stanovila před 

začátkem samotného hodnocení jsem odečetla 3 body za nevhodně zvolené počáteční 

hodnoty v jedné úloze, 3 body za nereálné ceny/údaje v jedné úloze, 5 bodů za špatné 

řešení jedné úlohy. Další body byly uděleny podle toho jak celkový návrh odpovídal 

realitě (5 bodů) a jak byl praktický (5 bodů). Je nutné zdůraznit, že studenti měli možnost 

svoji volbu obhájit - к této obhajobě jsem při hodnocení také přihlížela. 

Při řešení nerovnic postupovali všichni studenti stejně - podle ukázkového 

příkladu, který měli к dispozici v zadání. Jak je uvedeno výše, původní zadání 

55 



neobsahovalo řešení nerovnice, to však bylo doplněno po splnění první části úkolu -

studenti si řešení sami vepsali do svých zadávacích listů. Na ukázku uvádím některé 

úlohy s řešením, které studenti odevzdali. 

1. Cestovní kancelář Slime 

'.'о. Ль 4vi • . 
^ A So 'Xo /// Йа rv. -jU 

• 6 Midx А л,.т . „ , 
Ш, „ * „ .0 *** 

^ •F** / . у , . . , 
• s , * '«'/''v Лавлч» . - / j , / г л. 

^ • • W ^ ^ j j -л... .. . ^ 

t„ t tí, VO 
Л? ÍW f /Г (O , r(0Cc , 4<9<nr?, f f(? О :>a <?<n> ' - tO<»Û 

fň^AJ-c "Sev V>Soo + S o !>oc 

fííW /|'ч,Ц- - '.Ví'C' ''OCCť - J'ï . 

- е'й: fu x Ĺ - /{Ш 
í '«5 

f < v 

2. Cestovní kancelář Moon 

Na služby pro k l i e n t y dáme 100 000 000 euro. 
Předplatíme p ř íp ravu na cestu do vesmíru v pobočce 
NASA na dva roky, jeden rok s t o j i 25 500 000 a 
pořídíme něko l i k skafandrů, jeden za 4 400 000. Ko l i k 
skafandrů můžeme koup i t? 
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Kdyby v hodině zbylo více času, bylo by dobré, aby si studenti vytvořené úlohy 

navzájem vyměnili a pokusili se je vyřešit. Čas na tuto aktivitu bohužel nebyl. Přesto 

jsem to studentům navrhla a ve třídě jsem nechala kopie úloh, které mi odevzdali. 

V rámci procvičování mohli použít úlohy svých kolegů. Myslím však, že tuto možnost 

nikdo ze studentů nevyužil. 

4.5.8. Hodnocení výsledků projektu 

Z hlediska naplnění cílu stanovených před začátkem projektu lze výsledky 

projektu shrnout takto: Studenti vytvářeli modely, experimentovali a objevovali 

matematické zákonitosti týkající se nerovností a nerovnic. Využívali svých dřívějších 

znalostí. Na rozdíl od původního záměru samostatné práce poměrně často využívali 

pomoci učitele, ptali se a ujišťovali o správnosti postupu. Svou práci však organizovali 

sami, spolupracovali ve skupině. Používali svoji fantazii a také matematicky vyjadřovali 

situace z běžného života. 

Podle mého názoru se projekt vydařil. Studenti byli aktivní a spolupracovali. 

Možným důvodem spolupráce je však fakt změny - hodiny byly vedeny zcela odlišně 

od běžného vyučování a také paní učitelka nebyla ve třídě přítomna. Studenti možná byli 

částečně motivování možností získat dobrou známku a zlepšit si tak výslednou známku 

z matematiky. Přesto si myslím, že cíl projektu motivovat studenty к činnosti byl 

naplněn. 

Přestože studenti měli v matematice spíše průměrné a podprůměrné výsledky, 

většina se velice snažila a také dospívala ke správným matematickým poznatkům. 

V některých případech bylo vidět snahu i u studentů, kterým matematika dělá problémy. 

Tito studenti se výrazně projevovali při diskusích, modelování, vytváření profilu cestovní 

kanceláře či při grafickém zpracování výsledků. 

Při práci ve skupinách studenti diskutovali o zadaných úkolech a spolupracovali. 

Bylo patrné, že si vzájemně pomáhají. Objevily se i situace, kdy jeden student ze skupiny 

nechápal, co ostatní dělají, a jiný mu to vysvětloval, což bylo přínosné pro oba. 

Metoda experimentování a vyvozování závěrů byla pro studenty nová, a jak jsem 

již zmínila, vyskytl se předpokládaný problém při formulaci výsledků. Nedostatky 

studenti odstranili samostatně - využili možnosti podívat se do učebnic. 

Po ukončení projektu jsem dosažené výsledky sdělila paní učitelce. Naznala, že 

studenti si musí látku procvičit, a potom napíší písemnou práci. V následující hodině tedy 
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studenti řešili nerovnice ze Sbírky úloh z matematiky (Kadlec 2001), kterou mají 

к dispozici. Zvládali postup řešení, problémy jim dělal zápis řešení pomocí intervalu, což 

nebylo součástí projektu. Také měli problémy s úlohami, ve kterých vyšlo, že je řešením 

celá množina reálných čísel, např. 0 x < 1 7 , nebo pokud rovnice neměla řešení, např. 

Ox > -1 . 

Písemná práce uzavírající téma nerovnic, na jejíž tvorbě jsem se podílela, 

obsahovala tyto úlohy: 

1. Zapište pomocí intervalu x < 12, x > -3, — 5 < л: < 13, 0 < x < oo 

2. Popište, jak můžete použít operaci násobení při úpravách nerovnic. 

3. Vypočítejte 1 l(3c - 1 ) < 3(l \c + 2), 25+ x2 <(5 + x)2 

4. V jakých situacích mimo školu byste mohli využít nerovnice? 

5. Na cestu do Prahy mám celkem 150 Kč. Musím koupit lístek na vlak za 95 Kč a několik 

lístků na metro za 26 Kč. Kolik lístků můžu koupit? 

Podle tvrzení paní učitelky se studenti na písemné práce zpravidla nepřipravují a 

jejich výsledky jsou často velmi špatné. Proto jsem byla zvědavá, jak si studenti 

povedou, a výsledky písemky jsem využila ke zhodnocení úspěšnosti projektu. 

Při hodnocení jsem se zaměřila na slovní úlohu a otázku týkající se ekvivalentní 

úpravy. Slovní úlohu spočítalo správně 16 z 24 studentů, 3 studentky udělaly numerickou 

chybu v postupu, 2 studentky použily jinou strategii výpočtu než pomocí nerovnic 

(přesto došli ke správnému výsledku), ostatní se o řešení nepokusili. 

Ukázky řešení: 

1. Správný postup: 
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Na otázku týkající se násobení stran nerovnic odpovědělo 12 studentů zcela 

správně - tedy že musí násobit obě strany stejným číslem a že při násobení záporným 

číslem musí změnit znak nerovnosti. Deset studentů uvedlo pouze nutnost násobit obě 

strany stejným číslem. Dvě studentky, které na otázku neodpověděly, nebyly v době 

projektu ve škole. 

Ukázka odpovědí: 
ч Q / 

ЫосФ'фЪ^ о 1у/ли ^ Л O ň „< , 

Ainu é£ t * 
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Z těchto výsledků tedy vyplývá, že velká část studentů uměla vyřešit úlohu 

týkající se běžné situace, správně sestavit nerovnici a řešit ji. Polovina studentů si také 

pamatovala „zvláštnost" při násobení stran nerovnic, všichni pak znali nutnost násobit 

stejným číslem obě strany, což měli zřejmě zažito z práce s rovnicemi. Výsledky tedy 

ukazují projekt jako poměrně úspěšný. 

Otázka č. 4 byla hodnocena pouze jedním bodem. Odpovědi studentů lze rozdělit 

na dvě skupiny. Jedna skupina využila znalosti z projektu a popsala možnost využití při 

nákupech. Druhá skupina si zřejmě zaměnila nerovnice a nerovnosti. Tito studenti 

uváděli využití při porovnávání věku, výšky nebo váhy lidí apod. Takovou odpověď jsem 

ocenila půl bodem. Studenti na otázku vůbec neodpověděli nezískali žádný bod. 

Někteří studenti měli velké problémy při výpočtu nerovnic v úkolu č. 3. Přestože 

v předchozí otázce napsali správné pravidlo o změně znaku nerovnosti, vzápětí na něj 

zapomněli a v konkrétním příkladě nepoužili. Další chyby se objevovaly v zápisu řešení. 

Studenti správně upravili nerovnici na tvar s neznámou x na jedné a číslem na druhé 

straně, dělali však chyby v určení intervalu, do kterého neznámá x patří. 

Ukázky studentských řešení: 
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Zde jsem si uvědomila, že projekt nezahrnoval nácvik zápisu řešení nerovnice 

pomocí intervalu, což je velice důležité. Studenti sice přišli na to, že řešením je 

nekonečně mnoho čísel a že se vyjadřuje intervalem, ale tomuto faktu už dále nebyla 

věnována pozornost. Nerovnice podobné těm v testu studenti ve škole řešili, ale pouze 

jednu hodinu, a to zřejmě к procvičení nestačilo. Dalším důvodem může být to, že se 

studenti během projektu soustředili na slovní úlohy s nerovnicemi, ty sice vedly 

к intervalu jako řešení, studenti však uvažovali pouze o číslech, která vyhovovala 

požadavkům úlohy ve vztahu к ne-matematické realitě. 

Z časového hlediska bylo tématu nerovnic věnováno více času, než by bylo 

věnováno za normálních okolností. Frontální prací studenti prý zvládnou látku probrat i 

procvičit během tří vyučovacích hodin. Na rozdíl od běžné výuky se však studenti během 
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přípravy cestovní kanceláře věnovali částečně profesní přípravě, získávali informace ze 

svého oboru i z běžného života a věnovali se různým, nejen matematickým, činnostem. 

Docházelo u nich také к rozvoji klíčových kompetencí. 

Zde se nabízí otázka, zdaje vhodné využívat projekty v matematice, když zaberou 

téměř dvakrát tolik času než klasické vyučování. Otázkou však také je, co se studenti 

během tří hodin výkladu učitele naučí, co si zapamatují a jaký přínos to má pro jejich 

budoucnost, nejen ve škole. 

4.5.9. Hodnocení projektu studenty 

Díky tomu, že ve škole právě probíhaly maturity a studenti měli speciální rozvrh, 

byla mi nabídnuta ještě jedna vyučovací hodina následující den. Tuto hodinu jsem 

využila к celkovému zhodnocení práce na projektu. Studentům jsem dala к vyplnění 

krátký dotazník (viz příloha č. 4) a sama jsem se pokusila ohodnotit jejich výsledky. 

Pomocí tohoto anonymního dotazníku a následné diskuse mohli studenti vyjádřit 

svůj názor na uskutečněný projekt. Dotazník vyplnilo celkem 21 studentů, kteří se 

projektu účastnili. Pouze jeden student/studentka vyjádřil/a zcela negativní postoj 

к projektům - podle odpovědí ho/ji projekt nebavil, v hodinách se nudil/a. Ostatní 

dotazníky obsahovaly vesměs pozitivní odpovědi. 19 studentů uvedlo, že je projekt bavil, 

že to nebyla ztráta času. 

Zajímavé však je také, že 9 studentů souhlasí nebo spíše souhlasí s tím, že látku 

pochopí lépe, pokud ji učitel vykládá u tabule a oni píší do sešitu, 10 studentů nemá na 

tento problém vyhraněný názor. Z hlediska nutnosti řešení problému, což je často 

uváděno jako jeden ze znaků projektu, 8 studentů souhlasí s tím, že je projekt motivoval 

к řešení problému, stejný počet studentů s tím však nesouhlasí. 

Z hlediska organizace práce téměř všem studentům vyhovovala práce 

ve skupinách, přestože na ni nejsou v matematice zvyklí, a rádi by v budoucnu 

v hodinách matematiky pracovali skupinově. Myslím si, že studenty tento styl práce 

bavil, protože to byla velká změna proti tomu, jak se matematiku učí běžně. Důvodem 

může být také to, že se mohli ve skupině bavit a neseděli tiše celou hodinu v lavicích 

jako obvykle. 

Oblíbenost skupinové práce se projevila také v odpovědích na otázku, co studenty 

během projektu nejvíce bavilo. Jedenáct studentů uvedlo práci ve skupině, čtyři práci 

s modely, dva příjemnou atmosféru hodiny. 
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Některé odpovědi na otevřené otázky se opakovaly, zde uvádím ty, co mě zaujaly, 

a také ty, které byly nej častější: 

„Projekt by mě více zajímal/bavil kdyby: se týkal zajímavějšího tématu; kdyby se 

nejednalo o matematiku; kdybych více rozuměla matematice" 

„Během projektu jsem zjistil/a: že nerovnice využiji i v životě, při běžných 

věcech; že to není tak těžké, jak se zdá" 

„Během projektu jsem poznala, že při ukázkách s nějakými věcmi, které nám to 

více přiblíží, je to mnohem lepší" 

V následné diskusi jsem dala studentům prostor к vyjádření jakékoli připomínky 

к projektu. Vyjadřovali se pozitivně, z odpovědí vyplynulo, že je práce bavila více než 

běžné hodiny. 
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5. VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY V MATEMATICE NA 

URČITÉM TYPU STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 

Jak již bylo uvedeno výše, pedagogická literatura popisuje projektové vyučování 

jako metodu, která nabízí mnoho možností к oživení výuky různých předmětů na 

různých typech škol. Střední odborná škola by tedy neměla být výjimkou. Projekty se 

zde tradičně využívají především k syntetizaci odborných předmětů, v jiných předmětech 

však téměř vůbec. Díky možnosti sledovat vyučování na střední odborné škole, 

rozhovorům s učiteli a hlavně díky projektu, který jsem na škole realizovala, jsem 

zjistila, že projekty mohou mít své místo i ve vyučování matematice na tomto typu školy. 

V následujícím textu se popíši výhody využití projektů v matematice na jednom 

z mnoha typů SOŠ. Jelikož nelze srovnávat všechny odborné školy, při této práci jsem 

uvažovala pouze o jednom typu. Jsou to školy zaměřené na ekonomiku, účetnictví a 

administrativu, školy, které podle nového členění v RVP SOV spadají do oblasti 

Ekonomika a účetnictví, Cestovní ruch nebo Obchodní akademie. Charakteristickým 

rysem těchto škole je jejich odborné zaměření, orientace na jazyky a humanitní předměty 

a také převaha dívek nad chlapci, zhruba v poměru jedna ku pěti. Této skutečnosti jsem 

si všimla během pobytu na škole - v každé třídě bylo přibližně 25 studentů, z toho 

minimálně 20 dívek. Údaje vedení školy můj předpoklad potvrdily. Samozřejmě tato 

poslední charakteristika nemusí platit ve všech školách. 

Zvážila jsem především specifika těchto středních škol ve vztahu к matematice a 

projektům, vliv projektů na rozvoj kompetencí definovaných v nově zaváděném RVP 

SOV a jejich vliv na rozvoj matematických dovedností studentů a získání poznatků 

z jiných oblastí než matematiky. Dále uvedu druhy projektů, které považuji za vhodné 

pro tento typ školy. 

5.1. SPECIFIKA SOV A PROJEKTY 

Z názvu střední odborné vzdělávání vyplývá, že se tyto školy vyznačují 

především svojí odborností a odborným zaměřením. Přesto musí svým absolventům 

zprostředkovat určitou míru všeobecného vzdělání. Úroveň všeobecného vzdělání, jehož 

součástí je i matematika, se však částečně přizpůsobuje úrovni studentů, kteří na školy 

přicházejí. 
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5.1.1. Úroveň studentů 

Podle oficiálních zpráv MŠMT, založených na výzkumu provedeném Ústavem 

pro informace ve vzdělávání počet dětí přicházejících na střední školy klesá, jak ukazují 

následující citáty. 

„Na středních školách bude v roce 2005/06 studovat v denním vzdělávání 

s maturitou a bez maturity 523,3 tis. žáků, což je asi o 1,3 tis. žáků méně než 

v předchozím školním roce." 

„Na středních školách bude v roce 2006/07 studovat v denní formě vzdělávání ve 

středním vzdělávání, středním vzdělávání s výučním listem a středním vzdělávání 

s maturitní zkouškou 519,8 tis. žáků, což je asi o 800 žáků méně než v předchozím 

školním roce" 

„Na středních školách se již začíná projevovat demografický pokles. Ve školním 

roce 2007/08 již dochází к propadu jak v počtu nově přijatých na střední školy (pokles 

o 8 tis. žáků), tak v celkovém počtu žáků středních škol (pokles o 6 tis. žáků). Výrazně 

poklesl jak počet přihlášek podaných v 1. termínu přijímacího řízení, tak i počet přijatých 

v 1. termínu přijímacího řízení, což bylo způsobeno nepříznivou demografickou situací. 

Naopak vzrostla úspěšnost přijetí v 1. termínu přijímacího řízení, a to především na 

veřejných středních školách." 

Tyto údaje se objevují i v jiných, neoficiálních zdrojích (např. Britské listy 29. 6. 

2006 nebo Lidové noviny 21. 4. 2008) Důvodem poklesu počtu žáků je především 

celkový úbytek dětí, ale také růst počtu škol. S úbytkem uchazečů však střední školy 

(především ty odborné) snižují nároky na přijetí - přijímají žáky na základě prospěchu a 

často úplně zruší přijímací řízení, jelikož je předem jasné, že přijmou všechny přihlášené. 

Žáci s výborným prospěchem na základní škole se hlásí především na gymnázia, 

která je připravují na další studium na vysoké škole. Mnoho absolventů základní školy se 

hlásí na gymnázia také proto, že nejsou zcela rozhodnuti, jakému oboru by se chtěli 

v budoucnu věnovat, a díky nepříliš velké konkurenci a přijatelnému prospěchu je 

gymnázia přijmou. 

Na střední odborné školy potom zbývá pouze ta část žáků, kteří ve většině 

případů nemají dobrý prospěch na základní škole a ani předpoklady ke studiu gymnázií. 

Samozřejmě se zde objeví výjimky - studenti s výborným prospěchem, kteří volí školu 

podle zájmu o obor. Bohužel jich není mnoho. Naopak některé děti nemusí mít ani 

předpoklady ke studiu střední školy obecně, přesto se (většinou na přání rodičů) přihlásí 
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к jejímu studiu a díky celkovému snížení požadavků na přijetí jim je umožněno studium i 

následné složení maturitní zkoušky. Přítomnost těchto studentů ve škole často snižuje 

celkovou úroveň školy jako takové. Problémy se u takových studentů mohou objevit po 

zavedení státní maturitní zkoušky. 

Konkrétně lze výše řečené ukázat na příkladu Školy ekonomiky a cestovního 

ruchu ve Žďáře nad Sázavou, kde jsem situaci po několik měsíců sledovala. Jako 

všechny ostatní školy v České republice v dnešní době je finančně závislá na počtu 

studentů. Tento fakt je jedním z důvodů, proč jsou zde v posledních letech zrušeny 

přijímací zkoušky a všichni žáci, kteří se přihlásí ke studiu, jsou přijati. Přes to, že 

většina žáků má při příchodu na tuto střední školu poměrně dobré hodnocení, kvůli 

chybějícím studijním návykům ze základní školy se zpočátku jejich prospěch významně 

zhoršuje. V průběhu studia pak učitelé musí snižovat své nároky tak, aby mohla většina 

studentů uspět, postoupit do dalšího ročníku a zajistit tak budoucnost školy. 

5.1.2. Výuka matematiky 

S klesající úrovní studentů školy zákonitě dochází к redukci poznatků, které by 

měl student ovládat v jednotlivých předmětech. Tato situace se týká všech předmětů, 

tedy i matematiky. Navíc je tu fakt, že děti obecně většinou nemají matematiku rády, 

považují ji za příliš složitou a zbytečnou. Je pravdou, že i když budou studenti 

v budoucnu plnit společnou státní maturitní zkoušku, nemusí povinně maturovat 

z matematiky. Navíc na mnou zkoumaných typech škol není matematika považována za 

hlavní vyučovací předmět a pozornost se soustřeďuje spíše na jazyky a humanitně 

orientované předměty. 

Přesto je dobré v dětech pěstovat kladný vztah к matematice a rozvíjet jejich 

matematické kompetence, jak navíc ukládají rámcové vzdělávací programy všech úrovní 

vzdělávání. Z mého působení na Škole ekonomiky a cestovního ruchu soudím, že vhodně 

využité projekty ve výuce matematiky společně s úpravou rozsahu učiva podle nových 

RVP SOV к tomuto stavu přispějí. 

5.1.2.1. Rozsah učiva 

Ve srovnání s rámcovým vymezením učiva v RVP SOV obsahuje současný 

tematický plán výše zmíněné školy mnohem více učiva. Tento velký rozsah mi učitelky 

matematiky zdůvodnily zájmem studentů pokračovat ve studiu na vysokých školách. 

Neprobrání rozšiřující látky by tyto studenty znevýhodňovalo u přijímacích zkoušek. Je 

66 



nutné podotknout, že převážná většina studentů se hlásí na vysoké školy humanitního 

zaměření a pro mne překvapivě je úspěšnost přijetí na VŠ vzhledem к typu školy 

poměrně vysoká (přes 75 %). 

Rozdíly mezi RVP SOV a tematickým plánem školy lze konkrétně nalézt v těchto 

okruzích učiva: 

Rovnice a nerovnice - tematický plán školy zahrnuje navíc logaritmické a 

exponenciální rovnice. 

Výroková logika - v RVP SOV není zmíněna, tematický plán jí věnuje 9 hodin. 

Přesto myslím, že toto téma, na rozdíl od jiných, která popisuji dále, je pro studenty 

přínosné a zajímavé a mělo by být ve výuce ponecháno. 

Komplexní čísla - v RVP SOV se nevyskytují, jsou pouze uvedena jako možné 

rozšíření učiva. Podle mého názoru by studenti měli vědět, co to jsou komplexní čísla, 

přesto si myslím, že by tématu nemuselo být věnováno 18 hodin, jak je navrženo 

v tematickém plánu školy. 

Analytická geometrie - tematický plán školy zahrnuje analytickou geometrii 

v prostoru, což není součástí ani současného RVP pro gymnázia, natož pak pro střední 

odborné školy. Dále mi pro tento typ školy připadá prakticky neužitečné téma 

kuželosečky, kterým je v tematickém plánu věnováno 20 hodin. 

Nižší studijní předpoklady studentů (nejen pro matematiku), společně s velkým 

množstvím látky, které musí zvládnout, zapříčiňuje, podle mého názoru, neoblíbenost 

matematiky jako předmětu a horší prospěch studentů. Učitel nemá ve výuce čas na 

motivování studentů, použití zajímavých úloh nebo jiných forem práce. Snaží se probrat 

co nejvíce učiva v co nejkratším čase. 

Tuto situaci by mohlo vyřešit zúžení rozsahu učiva, což by bylo možné, protože 

matematika na tomto typu škol nemá takovou důležitost jako například na středních 

průmyslových školách nebo školách technického zaměření. Studentům, kteří mají ambice 

přihlásit se na vysokou školu, je navíc ve třetím a čtvrtém ročníku к dispozici výběrový 

seminář z matematiky, který by měl sloužit к probrání rozšiřujícího učiva a přípravě na 

vysokou školu. 

Pokud učitel získá na méně učiva více času, může velice účelně využít projektové 

vyučování. Především v matematice může být klasická výuka poměrně nudná a třeba jen 

občasná změna v podobě projektu dodá vyučování nový náboj. Vedle komplexního 

rozvoje studenta dochází ke zvýšení jeho motivace a zájmu o danou problematiku 
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společně s osvojením si nových matematických poznatků. Studenti se neučí pouze 

formální poznatky. Díky projektům matematiku „prožívají" a je větší pravděpodobnost, 

že si na takto získané či upevněné poznatky vzpomenou snáze než na něco, co jim učitel 

vykládal u tabule. Pro budoucí profesní život studenti odborných škol, s výjimkou těch, 

kteří pokračují na VŠ přírodovědného směru, nepotřebují znát složité matematické 

vzorce a poučky. Potřebují především rozvinuté matematické a logické myšlení a 

schopnost aplikovat základní matematické znalosti a dovednosti v praxi. 

5.1.3. Podmínky realizace projektů v matematice v praxi 

Jak jsem již uvedla, projekty jsou poměrně časově náročná metoda. Čas však není 

jediná podmínka jejich realizace. Může to být technická vybavenost školy, možnosti 

spolupráce s jinými subjekty nebo charakter studentů. 

Ale to, o co jde především, je přístup jednotlivých učitelů a vedení školy. Příprava 

i průběh projektu vyžadují určité schopnosti učitele a záleží pouze na něm, zda je 

ochoten obětovat svůj volný čas к přípravě a promýšlení projektů, zda je schopen a 

ochoten přijmout roli poradce spíše než toho, kdo předkládá poznatky. Změnu vyučování 

totiž nedělá metoda, ale práce učitele. 

5.2. VLIV PROJEKTŮ V MATEMATICE NA ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ PODLE RVP SOV 

Nově zaváděné RVP SOV rozdělují klíčové kompetence absolventů na 

kompetence к učení, к řešení problémů, komunikativní, personální a sociální 

kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence к pracovnímu 

uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence a kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Všechny tyto kompetence by měly být rozvíjeny v průběhu výuky a musí být 

zmíněny v ŠVP. Při zařazení projektů do výuky matematiky se nabízí následující 

možnosti. 

5.2.1. Kompetence к učení 

Kompetence к učení představují především pozitivní vztah studentů к učení a 

schopnost učit se efektivně. 
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Použití projektu v matematice, jak se ukázalo při realizaci mého projektu ve 

škole, pomáhá studenty motivovat к další práci. Studenti se aktivně podíleli na 

experimentování a objevovali nové poznatky. Také zažili využití matematiky v běžné 

situaci ze života. Tyto činnosti mohly podpořit jejich kladný vztah к učení a dalšímu 

vzdělávání. 

5.2.2. Kompetence к řešení problémů 

Řešení problémů je podstatnou složkou projektové metody. Při zařazení 

jakéhokoli projektu do výuky se studenti učí samostatně pracovat - porozumět zadání, 

zvolit postup a následně zhodnotit výsledky, prochází tedy několika fázemi řešení 

problému, které, při častějším využití této metody, mohou zdokonalovat. 

Jako problém může být také považováno zvolení správných technik či pomůcek 

к řešení úkolu, což je případ mnou realizovaného projektu. Studenti museli sami 

rozhodnout, jaký model bude pro jejich práci nej vhodnější. Museli také zvážit technické 

a materiální možnosti. Samozřejmostí pak byla spolupráce na řešení problému 

s ostatními. 

5.2.3. Komunikativní kompetence 

Tento druh dovedností cvičí studenti především při různých mluvených či 

písemných projevech. Jelikož součástí většiny projektů by měla být prezentace výsledků, 

nabízí se zde možnost kultivace projevu různých forem. 

Výsledky matematického projektu mohou být různé - při písemném zpracování, 

například plakát nebo článek, musí studenti zvolit vhodnou formu podání, jazykovou i 

formální úpravu. Učí se tedy tvořit srozumitelný a přehledný text. 

Při ústní prezentaci výsledků by se studenti měli soustředit na správnou formulaci 

svých myšlenek, mají možnost zdokonalovat se ve vystavění struktury a souvislosti své 

promluvy. Zároveň se učí správně slovně formulovat matematické poznatky, používat 

matematickou terminologii. 

Během diskuse ve skupině musí studenti účinně komunikovat se svými kolegy, 

srozumitelně přednášet své názory, vysvětlovat, prosazovat a obhajovat je. 
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5.2.4. Personální a sociální kompetence 

Personální a sociální kompetence spočívají v poznání vlastní osobnosti 

a schopnosti spolupráce s ostatními. Rozvoj těchto dovedností je velice důležitý pro 

budoucí život člověka ve společnosti. Hlavními prostředky к tomuto rozvoji, které nabízí 

projektové vyučování, jsou samostatná a skupinová práce. 

Na některých úkolech projektů musí studenti pracovat samostatně. Dochází tak 

к situaci, kdy by měli odhadnout své schopnosti a možnosti. Zároveň se učí nést 

odpovědnost za výsledky své práce. 

Práce ve skupině není nutnou podmínkou projektové výuky, přesto je velmi často 

využívaná. V průběhu mnou realizovaného projektu jsem zjistila, že je tato organizační 

forma u zkoumaných studentů velice oblíbená a také vede к získávání určitých sociálních 

dovedností. Studenti se učí spolupracovat na zadaném úkolu, musí společně zvážit zadání 

a domluvit se na postupu, rozdělit úkoly. К výsledku přispívá každý svou vlastní činností 

a zároveň by měla skupina působit jako homogenní celek. Dále studenti pracují se svými 

názory a současně musí respektovat a zvažovat názory ostatních. 

5.2.5. Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Dodržování zákonů demokratické společnosti, uvědomování si vlastní národní i 

osobnostní identity a pozitivní vztah к národní, evropské i světové kultuře jsou jen 

zlomky občanských kompetencí, které by měl mít absolvent středního odborného 

vzdělávání. 

Tyto dovednosti jsou v rámci projektové výuky rozvíjeny především v humanitně 

zaměřených předmětech. V matematice mohou být podporovány především volbou 

tématu, popřípadě v rámci interdisciplinárního projektu. Přímo matematické projekty, 

použitelné a přínosné pro studenty SOŠ se mohou týkat zkoumání místní či národní 

situace - zejména různých statistických šetření. 

Konkrétně mohou studenti provádět statistická šetření týkající se volby dovolené, 

trhu práce nebo situace v regionu. Mohou také pracovat s již vytvořenými soubory dat 

podle svého zájmu, které jsou к dispozici například na stránkách Českého statistického 

úřadu www.czso.cz nebo podobných institucí (např. Národní informační a poradenské 

středisko pro kulturu <http://www.nipos-mk.cz/statistika/default.asp?id=54>, ale také 

různých ministerstev, krajských nebo městských úřadů apod. Konkrétní návrh takto 

zaměřeného projektu uvádím v odstavci 5.6. 
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5.2.6. Kompetence к pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Kompetence к pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám pomáhají 

studentům využít své osobnostní i odborné předpoklady v budoucím profesním životě. 

Mezi tyto dovednosti patří například schopnost orientovat se na trhu práce v daném 

oboru, vědomí potřeby celoživotního učení nebo umění vhodně komunikovat 

s potencionálními zaměstnavateli. 

Projekty v matematice mohou kultivovat tyto kompetence především volbou 

tématu. Projekty se mohou týkat pracovního uplatnění absolventů, podnikatelských 

aktivit či zkoumání trhu práce. Projekt cestovní kanceláře, který jsem na škole 

realizovala, také přispívá к rozvoji těchto dovedností. Studenti mohli získat informace o 

trhu práce tím, že hledali, jaké cestovní kanceláře existují a jaké služby poskytují. 

Zároveň se museli zamyslet nad cílem a možnými výsledky vlastního podnikání. 

5.2.7. Matematické kompetence 

Rozvoj matematických kompetencí by měl být hlavním cílem vyučování 

matematice na středních odborných školách. Konkrétní přehled všech součástí těchto 

kompetencí tak, jak jsou uvedeny RVP SOV, je к dispozici v první části práce. Zde 

uvádím především využití projektů v matematice к rozvoji těchto dovedností s ohledem 

na projekt, který jsem ve škole vyzkoušela. 

Jedním z hlavních cílů bylo podpořit u studentů umění „efektivně aplikovat 

matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích". V části, 

kdy studenti vytvářeli přibližný rozpočet své kanceláře, se zároveň snažili vyjadřovat 

reálné situace matematicky. 

Při práci na rozpočtu studenti také museli pracovat s přibližným odhadem a 

reálností řešení úlohy - navrhnout rozpočet tak, aby odpovídal skutečnosti a zároveň 

dával rozumné výsledky. 

Při vytváření modelu a odhalování pravidel pro řešení nerovnic docházelo 

к rozvoji schopnosti „nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, 

umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení". 

Umění vytváření grafů, tabulek či jiného grafického znázornění sice nebylo do 

realizovaného projektu zařazeno, může však být kultivováno při projektech týkajících se 

statistiky, pravděpodobnosti či kombinatoriky. Tato témata jsou při projektovém 
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vyučování oblíbená a projekty s cílem zjištění a vyhodnocení dat se objevují poměrně 

často. 

5.2.8. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

Práce s osobním počítačem je u dnešní mládeže zcela běžnou záležitostí a ve 

školách samozřejmostí. Projekty ve všech předmětech a tedy i v matematice 

zprostředkovávají studentům možnost zdokonalit se v práci s počítačem. Může se jednat 

o psaní textu, vytváření grafů či tabulek v tabulkovém editoru, tvorbu prezentací nebo 

práci s matematickým softwarem. 

Práce s informacemi je pro projekt také poměrně důležitá. Studenti totiž 

v některých případech musí sami vyhledat potřebné informace a zpracovat je. Za tímto 

účelem mohou využít různé tištěné publikace nebo, častěji, internet. 

Při realizaci mého projektu ve škole pracovali studenti s počítačem v jedné 

vyučovací hodině. Pomocí PC někteří graficky zpracovali výsledky své práce a také 

hledali na internetu potřebné informace. Podrobněji je činnost studentů popsána 

v odstavci 4.5.6. Tato část projektu nečinila nikomu ze studentů problémy. Studenti si 

spíše upevňovali dovednosti získané během celého roku z předmětu Informatika a 

výpočetní technika. 

5.2.9. Odborné kompetence 

Mezi odborné kompetence pro typ školy, na které jsem zkoušela vlastní projekt, 

patří mnoho činností a dovedností spojených s organizací a vykonáváním služeb 

spojených s cestovním ruchem. Většinou by měly být odborné kompetence rozvíjeny 

v rámci odborných předmětů nebo praxí. Matematické projekty však v určitých 

případech nabízejí možnost uvědomit si a zdokonalit se v odborných dovednostech. 

V rámci provedeného projektu byly úkoly spojeny s odbornou složkou vzdělávání 

především tématem. Studenti se museli zamýšlet nad problematikou cestovní kanceláře -

zaměření, vybavení, účinná prezentace vlastních služeb. Také mohli vyhledávat 

informace týkající se služeb cestovního ruchu. 
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5.3. ZÍSKÁNÍ POZNATKŮ Z JINÝCH OBLASTÍ VZDĚLÁNÍ NEŽ 

Z MATEMATIKY. 

Při projektech obecně mohou být rozšiřovány poznatky i dovednosti z jiných 

vzdělávacích oblastí (předmětů). Převážně k tomu dochází při interdisciplinárních 

projektech, využívaných ve výuce na základních školách nebo při projektových dnech, 

které jsou v současnosti běžnou součástí výuky na mnoha základních školách. 

Interdisciplinární projekty také převažují nad matematickými či jedním směrem 

zaměřenými projekty. Na střední odborné škole, na rozdíl od základní školy, absolvují 

studenti během roku několik různých typů praxe. Nevyvstává zde tedy nutnost 

projektových dnů ve smyslu ukázat studentům využití poznatků v běžném životě. 

Při použití projektů mohou spolupracovat dva či více učitelů a zařadit do jednoho 

projektu látku z více předmětů. Pokud však ke spolupráci nedojde, mohou být znalosti 

z různých předmětů rozšířeny i v rámci projektu v jednom vyučovacím předmětu, 

konkrétně tedy i v matematice. 

Na příkladu projektu, který byl ve škole realizován, je zřejmé, že studenti mohli 

rozvíjet určité dovednosti z oblasti komunikace a českého jazyka - slovní i písemné 

vyjadřování, formulace a obhajoba názorů, správnost pravopisu při psaní souvislého 

textu. Oblast společenskovědního vzdělání, týkající se dějin a společenských věd, 

společně s oblastí geografického a kulturně-historického vzdělávání se v realizovaném 

projektu příliš neprojevila. Může však být rozšířena při projektu, který zahrnuje 

informace z dějin matematiky, popřípadě se věnuje různým statistickým šetřením 

prováděným studenty školy. 

Oblast přírodovědného vzdělání se také v mém projektu neobjevuje, přesto si 

myslím, že к propojení s matematikou přímo vybízí. Matematické projekty spojené 

s problematikou ekologie či fyziky, především pro základní školy se v literatuře objevují 

(např. Kubínová 2002). Ve Škole ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou 

je navíc v prvním a druhém ročníku vyučován předmět Základy přírodních věd, který 

obsahuje základní poznatky z fyziky, biologie a chemie. Přestože se nabízí propojení 

všech poznatků do jednoho celku, není tomu tak a také není využívána projektová výuka. 

Vyučující však obohacuje výuku různými exkurzemi a besedami. 

Estetické vzdělávání má, jak uvádí RVP SOV pro daný obor, nadpředmětový 

charakter a mělo by být uplatňováno v co nejvíce předmětech. Tradiční frontální výuka 
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matematiky nenabízí tolik možností kultivovat ve studentech smysl pro kulturní a 

duchovní hodnoty jako projektová výuka. V této oblasti samozřejmě velice záleží na 

osobnosti učitele. Přesto při použití projektu se zajímavou tematikou mohou studenti 

získávat a dále rozvíjet pozitivní postoje к hodnotám občanské společnosti. 

Vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologii je v dnešní době 

jednou z nej důležitějších složek vzdělání absolventů škol. Proto je dobré nechat studenty 

uplatnit znalosti z této oblasti a popřípadě si je rozšířit při každé příležitosti. Takovou 

příležitost nabízí i projekty v matematice, konkrétně i mnou realizovaný projekt. 

Výsledky práce mohou být často zpracovány na počítači, popřípadě mohou studenti 

vyhledávat různé informace na internetu. 

Další oblasti vzdělání, jako je ekonomika a podnikání, služby cestovního ruchu a 

komunikace ve službách, jsou soustředěny především do odborných předmětů, zařazení 

těchto oblastí do projektu v matematice by bylo poměrně obtížné. 

5.4. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Průřezová témata jsou v současnosti povinnou součástí výuky na všech typech 

škol řídících se rámcovými vzdělávacími programy. Jejich zavedení do výuky může mít 

různou podobu. Mohou se objevit také ve formě projektů. 

V rámci projektů v matematice lze najít průřezová témata skrytá v různých 

situacích. Například téma Občan v demokratické společnosti: při práci ve skupině se ve 

studentech může formovat demokratické cítění, tolerance a solidarita, rozvíjí se také 

celkově jejich osobnost. 

Průřezové téma Člověk a životní prostředí stejně jako Člověk a svět práce se 

v matematických projektech může vyskytnout především prostřednictvím určité 

tematiky. Zároveň však mohou být i v matematice zavedeny diskuse týkající se této 

problematiky. 

Využití informačních a komunikačních technologii, jak již zde bylo několikrát 

zmíněno, je dnes nutnou součástí všech vyučovacích předmětů, a tudíž i matematiky. 

Projekty jsou navíc velmi vhodné к využití různých technologií ve spojení 

s matematikou. 
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5.5. DRUHY PROJEKTŮ VHODNÉ K VÝUCE MATEMATIKY NA SOŠ 

Předem je nutné zdůraznit, že metoda projektů není všemocná. Na střední škole je 

učivo matematiky na vyšší úrovni abstrakce a tudíž ani nenabízí tolik možností propojení 

s praktickým životem či osobní zkušeností studentů. Projekty je tedy dobré využít 

к oživení tradičních forem vyučování, pro motivaci studentů к další práci. Zároveň tato 

metoda může připravit učitele i studenty o mnoho drahocenného vyučovacího času. 

Důvodem může být špatná volba tématu, oblasti matematického vzdělání či druhu 

projektu, společně s nekvalitní přípravou. 

Pro výuku matematice na střední odborné škole jsou některé druhy projektů 

výhodnější než jiné. Záleží také na věku studentů, jejich zájmu, zaměření školy i na 

regionu a kontaktech školy na místní firmy a organizace. 

Během mého působení na střední odborné škole jsem poznala, že studenti 

v prvním i druhém ročníku jsou stále velice hraví, a když se jim dá zajímavý podnět 

к práci, dokáží zapojit svoji fantazii i dobře pracovat. Zároveň učivo v matematice 

v těchto ročnících (podle tematických plánů jsou to především algebraické výrazy, 

rovnice, nerovnice a funkce) nabízí podle mého názoru možnost práce na určitém 

projektu více než v třetím a čtvrtém ročníku (analytická geometrie, posloupnosti a řady). 

Studenti vyšších ročníků také více ztrácí zájem o matematiku, protože se spíše soustředí 

na své maturitní předměty. Maturita z matematiky není povinná a volí ji pouze nízký 

počet studentů. 

I ve vyšších ročnících však může být matematický projekt přínosem. Studenti 

třetích nebo čtvrtých ročníku na některých školách mají možnost pracovat na celoročním 

projektu studentské firmy, výuka matematiky tedy může být navázána na tento projekt, 

kde studenti využívají znalosti především z odborných předmětů. 

Následující druhy projektů jsou určeny podle kritérií uvedených v první části této 

práce. Vzhledem к fázi výuky, ve které může být projekt použit, jsou na střední 

odbornou školu podle mého názoru vhodné všechny typy - motivační, expoziční, fixační, 

diagnostický i aplikační projekt. 

Motivační a expoziční projekt je vhodné využít u takových matematických témat, 

kdy mohou studenti samostatně objevovat pravidla a vlastnosti. Tento typ projektu 

vyžaduje více vyučovacího času než projekty fixační či aplikační, na kterých studenti 

mohou pracovat více samostatně ve svém volném čase, bez velké pomoci učitele. 
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Diagnostický typ projektu se nabízí před začátkem probírání určitého tématu, 

к ověření úrovně osvojení určité látky. Například v prvním ročníku jsou znalosti studentů 

ze základních škol rozdílné a diagnostický projekt pomůže učiteli tyto rozdíly odhalit. 

Fixační a aplikační projekty jsou obecně více využívané než jiné typy. S jejich 

pomocí si studenti upevní naučenou látku a pokusí se o její aplikaci v praxi. Nabízejí 

velké možnosti к integraci poznatků z více oblastí matematiky, často vyžadují znalosti 

z jiných oblastí vzdělávání a využití velkého množství různých aktivit - modelování, 

rýsování, počítání atd. 

Z časového hlediska jsou pro matematiku na střední odborné škole, podle mého 

názoru, vhodnější krátkodobé projekty. Jak bylo uvedeno výše, učitelé se potýkají 

s nedostatkem času. Dlouhodobé projekty mají větší využití v rámci odborných 

předmětů, kde se samozřejmě může zapojit i matematika. Vzhledem к povaze 

středoškolského učiva matematiky a jeho lineárnímu uspořádání jsou dlouhodobé 

projekty méně praktické. 

Podle místa konání lze rozlišit projekty školní a mimoškolní. Oba tyto typy jsou 

využitelné ve vyučování matematice na střední odborné škole. Studenti mohou pracovat 

pouze ve škole, kde využívají její vybavení. Zároveň však mohou pracovat mimo školu, 

například při sběru potřebných dat a informací. Možnost se nabízí také v rámci praxe či 

exkurze, která se sice nekoná v rámci vyučování matematice, avšak učitel ji může 

propojit s nějakým matematickým projektem. 

Volba stupně spolupráce při projektu v matematice je libovolná. Pro oživení 

výuky je však dobré organizační formy práce střídat. Stejně tak může být různý počet 

účastníků pracujících na určitém projektu. Zvolení počtu závisí především na tématu a na 

očekávaném výstupu. 

Podle mého názoru chybí v současnosti nejen na škole, kde jsem situaci 

sledovala, kreativita a rozmanitost přístupů к výuce. Proto by bylo dobré střídat různé 

formy práce a zároveň variovat druhy projektů v matematice, protože pokud by učitel 

využíval pouze jeden určitý typ projektu (krátkodobý, skupinový, stejné zadání, 

hodnocení i výstup), může nastat situace, kdy studentům projektové vyučování zevšední 

a bude jim připadat podobně stereotypní jako tradiční výuka. 
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5.6. NÁVRHY PROJEKTŮ VYUŽITELNÝCH V MATEMATICE NA 

STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH URČITÉHO TYPU 

V tomto odstavci představím návrhy projektů, které by se daly s úspěchem využít 

na středních odborných školách se zaměřením ekonomika nebo cestovní ruch. Projekty 

budou představeny jen heslovitě svými základními charakteristikami. Neuvádím návrh 

hodnocení, protože to je nejvíce závislé na konkrétní situaci určité třídy a na celkovém 

způsobu hodnocení učitele. 

5.6.1. Modelujeme kulturu 

Cílová skupina: Studenti 3. ročníku střední odborné školy zaměřené na cestovní ruch. 

Cíl projektu: Studenti budou používat prostorovou představivost, procvičí si počítání 

obsahu a objemu těles. Mohou zlepšit své dovednosti v práci s počítačem - malování 

a hledání obrázků a informací. 

Časové rozvržení: dlouhodobý projekt - přibližně jeden měsíc, v rámci hodin 

matematiky 2-3 vyučovací hodiny na vlastní práci a jedna hodina na prezentaci 

výsledků. 

Místo: mimo školu, ve škole v hodinách matematiky, informatiky a výpočetní techniky, 

podle možností spolupráce např. cestovní ruch, dějepis, zeměpis, cizí jazyky. 

Téma: stereometrie - tělesa 

Matematické znalosti: znalost různých těles, výpočet povrchu a objemu těles: studenti 

něco znají ze základní školy, zároveň však bude vše potřebné probráno během měsíce, 

který mají žáci na práci. 

Propojení s jinými oblastmi vzdělání: předměty Informatika a výpočetní technika, 

Cestovní ruch, zeměpis, dějepis, český i cizí jazyk.... 

Organizace práce: samostatná práce 

Výstupy: Vytvoření prezentace kulturní/historické památky, návrh na vytvoření modelu. 
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Zadání pro studenty: 

Milé studentky a studenti, 

určitě víte, že každý člověk by měl něco vědět o národních i světových 

kulturních památkách. Jelikož je vaším zaměřením cestovní ruch, jednou z vašich 

budoucích činností může být prezentace určité kulturní památky ostatním. 

Projekt, na kterém budete v následujícím měsíci pracovat, se právě takovéto 

činnosti týká. 

Budete pracovat každý samostatně. Vaším úkolem je zvolit si jednu 

kulturní nebo historickou památku, získat o ní nějaké informace a fotografie. Při 

výběru se zároveň zamyslete, jak byste vytvořili jednoduchý model této památky. 

Konkrétní model dělat můžete, ale nemusíte. Navrhněte však, jak byste tento 

model vytvořili. Návrh by měl obsahovat materiál, ze kterého model vytvoříte, a 

jeho množství (např. pokud by byl model ze dřeva - objem, pokud z papíru nebo 

plechu - povrch, z drátu - délka). Dalším úkolem je (v rámci Informatiky a 

výpočetní techniky) podle fotografie namalovat (v programu Malování) vlastní 

obrázek vámi zvolené památky. 

Výsledkem vaší práce bude tedy prezentace vybrané památky, její obrázek 

vytvořený na počítači a návrh na sestrojení modelu (popř. model) společně 

s výpočty, týkajícími se spotřeby materiálu. 

Na celou práci máte jeden měsíc od zadání. Projektu budou věnovány 

2 - 3 hodiny matematiky (podle potřeby). S učitelem můžete konzultovat v těchto 

hodinách nebo po domluvě. 

5.6.2. Kam na dovolenou? 

Cílová skupina: Studenti 2. nebo 3. ročníku střední odborné školy zaměřené na cestovní 

ruch (podle toho, ve kterém ročníku je probírána statistika). 

Cíl projektu: Studenti budou vytvářet vlastní statistické šetření. Využijí znalosti ze 

statistiky. Budou vytvářet tabulky a grafy. 

Časové rozvržení: dlouhodobý projekt - přibližně 14 dnů, v rámci hodin matematiky 1-

2 vyučovací hodiny na vlastní práci a jedna hodina na prezentaci výsledků. 
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Místo: mimo školu, ve škole v hodinách matematiky, pokud bude možnost spolupráce, 

pak také v hodinách informatiky a výpočetní techniky. 

Téma: statistika. 

Matematické znalosti: základní pojmy ze statistiky, grafy, procenta. 

Propojení s jinými oblastmi vzdělání: předměty Informatika a výpočetní technika, 

Cestovní ruch. 

Organizace práce: skupinová práce - tří až pětičlenné skupiny 

Výstupy: Vytvoření přehledu, kam lidé z našeho kraje jezdí nečastěji na dovolenou, 

popřípadě kam by se na dovolenou nejraději vydali. 

Zadání pro studenty: 

Milé studentky a studenti, 

jako studenti oboru ekonomika a cestovní ruch máte velký předpoklad 

uplatnit se v budoucnu v oblasti cestovního ruchu. Proto byste měli mít přehled 

o tom, kam lidé z vašeho okolí nejčastěji jezdí na dovolenou, kam by se chtěli 

podívat, co od cestovní kanceláře požadují nebo co je při cestování zajímá. 

Náplní projektu je vytvoření statistiky týkající se těchto údajů. Budete 

pracovat ve skupinách. Vaším úkolem je zvolit alespoň dva údaje, které budete 

zkoumat, a provést statistické šetření. Minimální vzorek je padesát lidí. Zjištěné 

údaje přehledně graficky zpracujte (tabulky, grafy apod.). V závěrečné hodině 

budete vámi zjištěné výsledky prezentovat svým spolužákům. 

Možná variace: Studenti mohou sami zvolit oblast, která je zajímá - nemusí se jednat o 

cestování a dovolené. Dále studenti nemusí potřebná data sami sbírat, mohou je najít 

například na stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz nebo podobných 

institucí (např. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

<http://www.nipos-mk.cz/statistika/default.asp?id=54>, ale také různých ministerstev, 

krajských nebo městských úřadů apod. 

Dalšími vhodnými tématy к tvorbě projektů do vyučování matematiky mohou být 

například funkce, nebo finanční matematika, která má na tomto typu škol velký význam. 

Zde navržené projekty mohou být snadno modifikovány, záleží především na 

konkrétních potřebách a možnostech školy, ochotě učitelů a individuálních vlastnostech 
v r i o 
zaku. 
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6. ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala projektovým vyučováním v matematice na 

střední odborné škole netechnického zaměření. Na základě studia odborné literatury o 

projektech a kutikulárních dokumentů platných pro tento typ škol jsem navrhla a 

realizovala projekt na Škole ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou. Po 

vyhodnocení výsledků projektu jsem navrhla možnosti využití projektů v matematice na 

středních odborných školách daného typu. 

Realizace konkrétního projektu ukázala, že tato metoda představuje mocný nástroj 

к oživení tradiční výuky. Prokazatelně došlo к posílení motivace studentů a jejich 

pozitivních pocitů z vyučování. Zároveň byly u studentů rozvíjeny všechny požadované 

kompetence. Studenti pracovali s reálnými předměty, spojovali nové i známé 

matematické poznatky s praktickým životem a využívali informace spojené s jejich 

odborným zaměřením. 

Na druhou stranu experiment ukázal, že projekt může být časově i organizačně 

náročný. Současně ze zřejmé, že je nutná změna v přístupu studentů i učitele. Projekty 

obecně neposkytují studentům dostatek ujištění o správnosti jejich postupu. Naopak 

nabízejí mnoho možností a různých přístupů к řešení. Studenti se musí při práci 

spolehnout více na svůj vlastní úsudek, což, jak ukázal konkrétní projekt, je pro některé 

velmi obtížné. Také učitel musí počítat se všemi nově vzniklými potřebami a umět na ně 

reagovat. 

Z hlediska využití projektů v matematice na střední odborné škole daného typuje 

nutné zvážit specifickou povahu těchto škol - rozsah učiva, úroveň studentů a návaznost 

na kurikulární dokumenty. 

Diplomová práce ukazuje, že za předpokladu splnění určitých podmínek mají 

projekty své místo ve výuce matematiky na střední odborné škole daného typu a učitelé 

mohou jejich využitím často více získat než ztratit. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Přehled učiva a výsledků vzdělávání vzdělávací oblasti Matematika z RVP SOV 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Zák: 1 Operace s čísly a výrazy 

- provádí aritmetické operace - číselné obory - reálná čísla a jejich 

v množině reálných čísel; vlastnosti 

- používá různé zápisy reálného čísla; - absolutní hodnota reálného čísla 

- používá absolutní hodnotu, zapíše a - intervaly jako číselné množiny 

znázorní interval, provádí operace - užití procentového počtu 

s intervaly (sjednocení, průnik); - mocniny - s exponentem přirozeným, 

- řeší praktické úlohy s využitím celým a racionálním, odmocniny 

procentového počtu; - výrazy s proměnnými 

- provádí operace s mocninami a 

odmocninami; 

- provádí operace s mnohočleny, 

lomenými výrazy, výrazy obsahujícími 

mocniny a odmocniny; 

- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, 2 Funkce a její průběh. Řešení rovnic 

načrtne jejich grafy a určí jejich a nerovnic 

vlastnosti; - základní pojmy - pojem funkce, definiční obor 

- řeší lineární a kvadratické rovnice a a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkcí 

jejich soustavy, lineární a kvadratické - lineární rovnice a nerovnice 

nerovnice; - racionální funkce 

- třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a - kvadratická rovnice a nerovnice 

neekvivalentní; - exponenciální a logaritmické funkce, 

- převádí jednoduché reálné situace do logaritmus 

matematických struktur, pracuje s - goniometrie a trigonometrie - orientovaný úhel, 

matematickým modelem a výsledek goniometrické funkce ostrého a obecného úhlu, 

vyhodnotí vzhledem к realitě; řešení pravoúhlého trojúhelníku, věta sinová a 

- znázorní goniometrické funkce kosinová, řešení obecného trojúhelníku 



v oboru reálných čísel, používá jejich 

vlastností a vztahů při řešení 

jednoduchých goniometrických rovnic 

i к řešení rovinných i prostorových 

útvarů; 

- goniometrické rovnice 

- řeší úlohy na polohové i metrické 

vlastnosti rovinných útvarů; 

- užívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků v početních i 

konstrukčních úlohách; 

- rozlišuje základní druhy rovinných 

obrazců, určí jejich obvod a obsah; 

3 Planimetrie 

- základní planimetrické pojmy, polohové 

a metrické vztahy mezi nimi 

- shodnost a podobnost trojúhelníků 

- Euklidovy věty 

- množiny bodů dané vlastnosti 

- shodná a podobná zobrazení 

- rovinné obrazce 

- určuje vzájemnou polohu dvou 

přímek, přímky a roviny, dvou rovin, 

odchylku dvou přímek, přímky a 

roviny, dvou rovin, vzdálenost bodu 

od roviny; 

- určuje povrch a objem základních 

těles s využitím funkčních vztahů a 

trigonometrie; 

4 Stereometrie 

- základní polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 

- tělesa 

- provádí operace s vektory (součet 

vektorů, násobení vektorů reálným 

číslem, skalární součin vektorů); 

- řeší analyticky polohové a metrické 

vztahy bodů a přímek; 

- užívá různá analytická vyjádření 

přímky; 

5 Analytická geometrie v rovině 

- vektory 

- přímka a její analytické vyjádření 

- vysvětlí posloupnost jako zvláštní 

případ funkce; 

- určí posloupnost: vzorcem pro n-tý 

6 Posloupnosti a jejich využití 

- aritmetická a geometrická posloupnost 

- finanční matematika 



člen, výčtem prvků, graficky; 

- rozliší aritmetickou a geometrickou 

posloupnost; 

- provádí výpočty jednoduchých 

finančních záležitostí a orientuje se 

v základních pojmech finanční 

matematiky; 

- užívá vztahy pro počet variací, 7 Kombinatorika, pravděpodobnost 

permutací a kombinací bez opakování; a statistika v praktických úlohách 

- počítá s faktoriály a kombinačními - variace, permutace a kombinace bez 

čísly; opakování 

- určí pravděpodobnost náhodného - náhodný jev a jeho pravděpodobnost, 

jevu kombinatorickým postupem; nezávislost jevů 

- užívá pojmy: statistický soubor, - základy statistiky 

absolutní a relativní četnost, variační 

rozpětí; 

- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, 

diagramy a grafy se statistickými 

údaji. 



PŘÍLOHA Č. 2 

Stránky z učebnic, které měli studenti к dispozici. 

H NEROVNICE A JEJICH ft.ES ENI 
.liji dobře víme, iftký j»> rozdíl mezi rovnosti a rovnici. V této kapitule ne nejprve naučíme rozlišovat m(ři n f rovností л ntwvnùî. Potom vysvétlíme, jak stí jednoducho m.wni«í fvti pomocí ekvivalentních úprav, 

O 
' Jaký i'.1 1 »Villi UK.Ù NCroVROSU П ИОГОУпЫ? 

Van« již, h> «Apia 
7+2< 12 se nazývá nerovnost, Prot ože wnčet 7 -f 2 «л její levé straně je skuteční 

nwi&i než 12, jde o platnou nerovnost. Naopak. příkladem nc f t ía tn t nerov-
ností je zápis 7 + 2 > i2. U každé nerovnosti шя smysl říci. »da platí, nebo 
neplatí. Zápis 

ж t 2 < 12 vftak nerovností nazvat nemůžeme. Obsahuje totiž proměnnou x. ы kterou mfiíeme dokazovat různá reálna čisla. Po každém ttemaií získáme nerov-nost. která bud' phti. nebo nr, plutí. Prohlédněte si tabulku: r r »2 <12 í'liltí ' 
(I 2 С 12 Л1Ю 

T <12 HU) 
10 12 < 12 ru-
l.S IT < 12 ne 
so 22 < 12 IK' 

Zápisy 
<i 2. 7 > 2x f 1. x ~ 1 < 2x f 7 

jsou příklady nerovnic. Na jedné nebo »a obou stranách nerovnice se obje-
vuj«» výraz s> proměnnou. která zastupuje neznámé říslo. Stojně jako ti rovnic 
se tat») proměnná nazývá neznámá. 
fl.ečit nerovnici znamená určit množinu vifcoch taiwvveh čísel, které je možné dosadit za neznámou do nerovnice, aby se „přeměnila" v platnou nerovnost. Кaid<4 takové číslo se nazývá řeáení dané nerovnice. Pii řešení rovnic jwne «к» uejftisfčji setkávali « tím, že daná rovnu» mêla jedmŕ řešení. Taková situace však u nerovnic nastává jen výjimeční. Ne-rovnice, které budeme řešit., budou mit -/pravidla nckontčne mnoho řešení. NVtmúžeme tedv v&vhna jejich řešení «vypsat" jako u rovnic. 

Podívejme se. jak zmjwat vSoclma řeSeni nerovnice z + 2 < 12: 

Obrázek napovídá. že ře&enún této nerovnice je každé reálné íísto i než 10. Tento výsledek mažeme zapsat, dvérna zipúsoby: 
x < 10 nebo xC(-oc.lO) 

Dohodneme se, ze žápis r < II) nebudeme považovat za nerovnicí, je třeba Mit, »le. za tápis řeSeni pôvodní пегсп'Ыее x 2 < 12. 
Později vysvětlíme důvody, pro které ve výsledcích dáváme ptedno* »Um h intervaly 
1. Z množiny {-1.0, L 1. y/2, §, v'3,2} vyberte t,u čísla, kterápati řešení nerovnice 2a1 < '4. 
2. ftežte nerovnici a vý»l«>dok zapište oběma dohodnutými «pňsoby: 

a) / - 1 < 0 I») 3 < x f I c) r - 2 è 2 
».'i. li r à't e. kolík FeSení má nerovnice: 

a) x 4 2 < x b) x* < 0 
!Nvni se budeme ítabývat řešením nerovnic. Vzpomeňte ni, jakou ш< jsme řešili rovnice. Pomoct vhodných актmltntnich úprav jsme poj dospěli od výchozí rovnice až к výsledku. Podobný postup budeme po i pří řeAení nerovnic. Nejprve vysvétlíme, jak se úpravy nerovnic pro-

Při Meuí rovnic jsme používali tvto ekvivalentní úpravy: 
• Výména obou stran rovnice. 
• Přičtení téhož čísla nebo mnohočlenu k obéma stranám rovnice. 
• Odečtení téhož Čísla nebo mnohočlenu od obou stran rovnice. 
• Vvnásobpní obou stran rovnic© týmf nenulovým Číslem. 
• Vydělení obou s t ran rovnice týmž nenulovým číslem. 

Podobné úpravy budeme používat i při řeiení nerovnic. Musíme vsí při tom opatrnejší. Při některých úpravách totiž bude nutné změnit nerovnosti. 

Dříve než začneme posuzovat jednotlivé úpravy, vysvétlíme, jak souvisejí úpravy nerovností « stojnými úpravami nerovnic. Jestliže nékterá úprava rteméní platnost Mihu! nerovností (tj. platná nerovnost přejde po takové úpravč v platnou, nepluiriá nerovnost v пф1лиюи;, pak s«teiná úprava li-bťívohíé пскл-тЧч» ni-niéní n moi imi jejích řemeni. 

Jal; vyxn'ňuj«.'»̂  utrativ uowtu< e'.' 
7, kapitoly o nerovnostech us víme. že 

nerovnost Л > P '/пошита totéž co P /.,, 
tiwmtosi. L P znamená totéž со P > Ľ 
nerovnost L P «namená totéž со P > Ĺ, 
nerovnost h P znamená toté? со P íí L 

Stručnč říkáme, že při výučné obou stran neiwnosti ve znak nerovnosti,, 
ymční m» obrácený. 

• Obráceným znakem kf- znaku < je '/пак. > . 
• Obráceným znakem ke znaku > je snak < 
• ObrAcíttým znakem ke znaku je znak . 
• Obrámtýi« znakem ke znaku > je znak %. 
Stejné prnvitllo o změně znaku platí i pro nerovnice. N"apříkkul 

nerovnice x. 2 ' • .1 má stejnou inrwžiím íS»Sení jako 3 «' x — 2. 
nerovnice x • 2 -s JI má «tejnou množinu řeíeni jako '.i > x — 2, 
nerovnic«: x - 2 mu stojnou množinu Mení jako :í x ••• 2, 
nerovnice x — 2 3 nui olejnou mnoSinu ř<*štntí jako 3 ^ x - 2. 

Pri vvm.' j..1 .,•!-.О! 

™ ги п ^ г - . > л « ,,, d«^ г » 0 ,m*ni v plaír„u »er«»-,ы 
Г 3<х-г (MA, * пв Г, je ш1у yp9kinýŘt. W» im 

,hik yïi(4iiîfrv, к-- brunát» nerovjíico.' 

Pĥlpoklâilejmc, u- nerovnoe« o < I, platí. C<, ,se stane, když к .>Winajejím «tranám přičteme čwk) cV PixdikHlnfte ai následujíc! obrátky: 
fcvö'i EľP"! .•.i. 

b*c a+c b*c 

ľSoroviH'iSt: a < b znamená, ze obraz čísla a na číselné ose leží nalevo od obrazu čísla I, 
Po přičtení kUidncho čísla с se oba obrazy posunuly o tejnou délku doprava. Pïiércme-îi к оЫлпа atranáin nerovnosti záporuť: číslo <\ p«wuwu se obrazy čísel a i b o Ht ejnou délku doUma. 

V olx>u pfipudccb tedy leží obraz čísla « -h с nalevo od obrazu čísla b +• с. 
Proto pluti nerovnost a + c<fi i c. 
Například: 

i < 10 3 < 10 
3 » 6 < 10 t ú 3 (-5) < 10 t (-51 

<) < К» -2 < r> 
Stejné tak zdůvodni, йе r. nrpitilnc nerovnosti « < h dostimeme nciilalnou nt4ovnost ft -i- с < b f c. 
Vysvčt lili jrtu te, h- přičtením čísla k obétna stŕjunnn nerovnosti m «пакет < se její platnost nozuiém. To platí i pro nerovnosti s<r znaky >. % , ä. 
Přwkhiwíí |> ravk lb U t vyev í i l i t tafc« atg»br*Wcy: iV<4c<S« {b •!• e) — (a b * a, jt 
v tlilo I, I c prVvó if Uli", К v ř í r l n«>* ř k t o íl -r r. I) kotik ffctk- fr vötSi ituž «TieJo « . N a 

*n.4jm'iiku .'isla с |>««Ьмп m.*.>k jli. 



Předchozí <W&hy o nerovnostech nyní ,.př*)iftS«Olň" i ил nerovnice. 
řříCtcTH»! H b obfcma stranám xnnuhodeo, množina jejích ÎVs< ! ututö Číhlo, Í«Mll:<»í;í*4ä > 

? 

Tak například 
nerovnice 4x •••• 2 > 3 tná «tejnou množinu íe&erii jako Лх > 3 ••• 2. 
norovjjice 4x ..' < 3 nш stejnou množinu řešeni jako Ax < 3 - 2, 
nerovnice 4x - J Я юл stojnou množinu Fetan! j<iko ix <f 3 ••• „', 
nerovnice 4í' Я è 3 má stejnou mnofcinu Mení jako 4.г l> 3 j. 

Лик wiřxfánu: od strnu itei.oyftif-i;? 
Vínu* již. že odečíst číalo znamená přičíst říAi к nřnni opaůuí. Mátne-li tody např. od obou strnu nerovnosti n < b odečíst. Číslo г» mflžeme to udolat tok. že к oMm» jejím «brauAin přičteni« číslo -с. Prot оке přičtením čísla It občma stranám nerovnosti se její platnost neziuční, obě nerovnosti a < b a a — rř < 6 — <• zároveň platí, nebo zároveň neplatí. 

Odectcmedt od olx>» xt hotlen, množina jejích 
ДО li< !f.n'i!H V UÁfi CMo. >ч1поско VU'b •«Vlil i'.«' IM'ÍÍIlt'ní 

I 
Tak například: 

nerovmee 3.r > :> 3 má stejnou množinu řešení jako 3r > 3 - 3. 
nerovnice 3-е •••• > < 3 míl stojnou množinu ivk'ní jako 3a- < 3 >, 
nerovnice 3r - "> i' 3 ma stejnou množinu řeSeni jako Ux < 3 - •'-. 
uemviiire 3x £ 3 má stejnou množinu řeSeuí jako 3.c £ 3 

Nyní už mMeme nčkteré jednoduché nerovnice fcöit. 
Příklad l. ft<*L* nerovnici x -4 <r 20. 
fitšení. Abyrhom .osamostatnili4 neznámou x na levé stranil nerovně e* 
pfičttme k оЬйта struhám nerovnice číslo 

x - 4 , i < 20 > 4 

ObČ «trany nerovnice zjednodušíme: 
.r < 24 

VlnoJinu vtab řevni KUteornime ла o*» 
О К 

a odpovM -/opíšeme pomoci intervalu: j- C (- x , 2-4) 
Příklad 2. Regle nerovnici s + 4 5; 20. 
'JteSmi. Tentokrát je vhodné otlvfat od obou sí.rnn nerovnice číslo Л: 

x -ŕ 4 -•• 4 > 20 1 
x > 10 

ŔeXeuím nerovnice je každé číslo .x z intervalu (16, oc»} jiuc. 
4, fteSte nerovnice: 

a) x 3 > S 

e) 3 > я' 8 Ы 4. -e J < ~2 

Abychom mohli fdSt vložitéjSi ne*«)vni«-e. vjKvítlírac nyvti, zda so mnotír ležení nerovnice гшеш, jestliže obň její istnmv xymbabhuv tw-bo vydůtítr stejným neimlovýni f Honí 
JaV: tvisiůňne strany пн-nvi ке'.' 
Nejprve «jistíme, co se v tam: « nemvmwil, kdy« obČ její strau.v vynám bime stejný r n kladným élsfcw VVvin̂uie rnxpř. putnou nerovnrMt 3 > a xkrnunejnie platmist. ntMovn. jsii л • > 2 . c pro nřkolik kladných hodne protfiAriuě r. 

c 3r 2 r V > 2, PIMÍ? 
l 3 2 i » i Aim 
i 3 •J 1 ä > i 
2 4 4 íi > 4 •mu 
j 1> 11) 15 10 АПЛ 

Vidíme, že pokud je číslo r kladné, nerovnost «V > 2c plati. Jiná situace 
vSak nastane, pokud je «T islo с záporu»/: 

,1f 2с Зс > 2,. Plutí? 
-1 -3 —2 -3 > -2 «с 

-1 Н>-1 IW 
-0 -Ч -6 > -4 lie 

-5 -15 -10 —15 > —10 ne 

Pokud ob« »uanv «etwm*»ti 3> 2 vynásobíme záporným číslem pian nerovnost 3c < 2с n obráceným znakem norovwwti. 

iTOViU^t i k l a d i n - i.sî»'ia. její plul t)Oi>' Vynásobíme-íí se nezmfm. VyvuVsobixn.- li vsik oU' дга»«у »e-n-víK-sti гАрс-тут Cwlem. mesíroe miénit sna?:. la-itAuosú íkv obráreny. aby »c jcií pUtw>st oe?mí>r«if».. 

Pr»vÍ4»K> wWxM.f *lr«n »wrov.K-ii mûmr «luv̂wini» UikUb U р1.ЧтЧ1.» >Ь:Г-лп »и „ < 6 лп с <1-, гок1мх1ц|( ««w« « ~» л » •• РпЛ>Х*,рЫ> а • с - t • с » (ri - t») • \ je i ordlt г-Ы л • e n fc • < two с и*мЛ»км rcadilu im* « a b. Je-li f(*b c kbdiľ-. uv>ji ciwt ronlily *t«jni ии»имЧ>к»: jx-Kwl I«: <iW«) с Mporne. »«ají fr.xnw-iik* o|4iín<. 
Z ptwnatkft o násol>eni stran t»<>rovwx-li vyplývá pro nerovnice: 

Muoüin« fľŕí'ní ucr<?vni» e ve nexuîni. .ieytliže obé její strany 
• vynáwbím».' týmž l:Wlnvm 
• vyrwbime ty«»>., úporným číslem « .«ouč̂ivŕ ̂ mrnW mak ne. 

wnosii na i. »brát« n v 
Například: 
Nerovnice Ir í- 4 má «stejnou nmořinu fe$o«í jako nerovnice .r < 8 
(násobení řírlem 2). 
Nerovnice -1« & ~f> má stejnou množinu řefiení jako nerovnice x < 10 
(п4яоЫ»1п říslem —2). 

rWítnt> sí rany n̂mvnk̂? 
Stejné jako odčítání tfcntf souvj«' w sčítaním, také dělení souviei s náso-bením. Vime UvtiS, řf uydžlit iwjmbvým řfolem snanu?ná vynásobit Číslem к norou převiáceným. Připomeřune jeítf. Se převrácené Cisio ke klatin«5rnu číslu je kladné, k fcápomému záporné. 
Proto z pravidla pro násobení vyplývá pravidlo pro dt'lení: 

i Mtjozín-u íivívni nerovnic«» m: ne/uK-ní jotii;»' její obé .vtiany 
• vydělíme tý«.»> kladným éfelen 
• vydéfínw lýmž /«[rtimým číslem а zmřnJiw znak »<-

? j . It>l ГШМ.1 íi/l obl át <»5!V. 

Například: Ncrovnicc Sx < (ï má stejnou množinu ĥňení j;da> nerovnice ж < 2 (<iélr>ní Číslem 3). 
Nerovnice ~2x > • 1.0 má etejnou množinu řeříeni jako nerovnice x < 5 (dílem Číslem -2). 
ШЬям, jak lze pomocí vysvětlených uprav řešit nftkteré ji4luodnché ne-rovnice: 
Příklad 3. n«3$te nerovnici í>.r < 20. 
Řešeni. Obé sfcranj' nerovnite vydčknie kladným číslem 5: 

И х < < 20 . j 
x<4 

Množinou vžech řeSení je interval 
Příklad 4. fieüt« uerwnici ~~ 3 " Rtímí. Tentoki iit je vhodné vynásobil оЫ strany nerovnic« «Ârným čís-lem —3. Nesmíme při tom zapomenout obrátit znak nřrovwjstj: 

-J - (~.H <3 t -J) 
r s-с 

ftr&mím uwovlikť j»: koŕ'l̂  x <E (--x., -б) tt jim'í. 
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Попа si koupila dva pohledy za 2.50 Kč Chce si jcJté koupit do zásoby zlevní ní 
jízdenky po 4 Ki Kolik jízdenek si m úže liona koupit, jestliže nechce celkem 
utratí! více než 35 Kč? 
počet jízdenek 
cena jedné jízdenky) Kč) 
cena vScch jízdenek (Kč) ... 
počet pohledů 
cena jednoho pohledu ( Kč) 
cena v4cch pohledů (Kč) 
celkosácena (Kč) 
nejvyUí útrata (Kč) .... 

<ix * 5 S 35 

Každá nerovnice ve tvaru 

ax + b>0, ax+b 2 0. a r + b<0. a t + b ä 0. 

kde a je libovolní nenuloví reálné číslo, b je libovolné reálné číslo, 
se nazývá lineárni nerovnice 

ИИ Dosazením do nerovnice zkuste zjistit, která čísla z uvedené množiny 
vyhovují dané nerovnici, 

a) 3 - 2x > 1 

b) ~ + 4x<~2 

c ) 0 . 5 * - 3 S 6 t i { - 2 ; - 1 : 7 ; 8; 10} 

F-kvisalenfní úprav) nerov nic 
1. Řeieiu nerovnice se nezmíní, jestliže k občina stranám nerovnice 

přičteme nebo od obou stran nerovnice odečteme stejné číslo 
nebo vyraz 

2. Ŕešem nerovnice se nezmíní, jestliže obé strany nerovnice 
vynásobíme (vydělíme) stejným kladným číslem 

3. ftevení nerovnice se nezmíní, jestliže obé strany nerovnice 
vynásobíme (s sdílíme) stejným záporným číslem a zároveň 
/míníme znak nerosnosti v opačný. 

4 
4л 

.2.50 
2 • 2.50 

. 4» * 2 • 2,50 

. 35 4.» + 2 • 2.50 ä 35 
lineární nerov nice 

t « { - 2 ; - 1 : 0 ; 1:3:5} 

r« í -~ ; -2: - - : 0: 
i 2 4 



(71 Porovnejte ekvivalentní úpravy nerovnic s ekvivalentními úpravami rovnic. 

3 a) Jak dostanete /. nerovnice v úvodním přikladu nerovnici tvaru 
ал + b ň О? 

b) Pomoct ekvivalentních úprav nerovnic 1. a 2. /kuste vyřešit nerovnici 
г úvodního příkladu L'vŕdomtc si. z jaké množiny Čísel budete vybíral 
ne/námou t. L i 

Řešení 
nerovnice 

Vysvětlete jednotlivé kroky řešení 

i tak, 
s najednu 

stráau . 
převedeme 

Řeite v R 
4t - 7 й 6.r + 5 f-bx 

Ax - 6* - 7 iS 5 
- 2 t - 7 S 5 /+7 

-2дг 2 Î + 7 
-2*2 12 /: (-2) 

S -6 

Ŕcite v R 
З д - 1 4x - 3 
" T " < /•20 

5{3x- 1 )<4(4л : -3 ) 
15x — 5 < 16л—12 l-l(* 

15*- !&*-$< - 1 2 
- д - 5 < - 1 2 /+5 

- л г < - 1 2 + 5 
- j r < - 7 / ( - I ) 

* > 7 

- $ 

x € ( - эс; -6> 

i I I I I i 

л e (7; + ж) 

Zvolíme např » = -10 
L = 4 - (-10) - 7 = 

= - 4 0 - : - 4 7 

Zvolíme např. x = 15. 
, 3 - 1 5 - 1 44 
J 2S Я5 —— » 

4 4 
11 

P = 6 - ( -10) + 5 = 
= - 6 0 + 5 = - 55 

L > P 

4 - I S - 3 _ 57 . , 2 
P " 5 " T 3 

L < P 

-

•/f. 



3.6 ftcšení l i n e á r n í c h n e r o v n i c 

Každá nerovnice s neznámou x, kterou můžeme upravit najeden 
г tvarů 

a* + b > 0, 
ах + 6 š О, 
ax + Ь < О, 
a t + b ě f), 

kde a je libovolné reálné číslo různé od nuly, Ь je libovolné reálné 
číslo, so nazývá l ineární ncrmrnk«. 

у Lineární nerovnice řešíme pomocí následujících ekvivalentních úprav: 

V jP" • ftcšení nerovnic« se nezmění, jestliže к oběma stranám nerovnice při-
Л^ Čteme stejný výraz. 

• ftcšení nerovnice se nezmění, jestliže obě strany nerovnice vynásobíme 
týmž kladným číslem. 

• ftešení nerovnice se nezmění, jestliže obé strany nerovnice vynásobíme 
týmž záporným číslem a zároveň změníme znak nerovnosti v opačný. 

Uvedené ekvivalentní úpravy pro řešení nerovnic se liší od ekvivalentních 
úprav pro řešení rovnic. U nerovnice musíme rozlišovat, zda ji násobíme 
kladným, nebo záporným číslem. Při násobení záporným číslem musíme 
změnit znak nerovnosti na opačný, aby se feäení nerovnice nezměnilo. Po-
rovnejme např. nerovnost - 2 < - 1 s nerovností 2 > 1 Obě nerovnosti platí, 
přitom druhou nerovnost získáme г první tak, že ji vynásobíme záporným 
číslem - 1 : 

- 2 < - 1 i . ( - l ) 

2 > l 

Opačný znak ke znaku > je < a obrácené. Opačný znak ke znaku = je = a 
obrácení. 

Není-li uvedeno jinak, řešíme nerovnici v množině všech reálných čísel. 

Př ík lad 1 

ftešte nerovnici óx — 3 — 3x + 7, 

Řešení 

5.r - 3 ^ 3x + 7 
5x — 3x è 7 + 3 

2x = 10 j : 2 
x Ž 5 

ft pření nerovnice vyznačíme na číselná ose. 
• 1 

- 1 0 1 5 
Obr. 3.38 

ftešením nerovnice je interval (5; +oo). 
Zkoušku neprovádíme. Správnost výpočtu můžeme ověřit pro náhodně 

vybraná čísla г intervalu (5; f cc ) . Ověřme např. pro x - 6. 

НЭ 

(BUŠEK, KUBÍNOVÁ, NOVOTNÁ 1994) 



6.1 Řešení nerovnic 

Nerovnice řešíme pomocí ekv ivalentních úprav pro řešení nerovnic. 

Ekvivalentní úpravy pro řešení nerovnic: 
N 1: Jestliže přičteme k oběma stranám nerovnice totéž číslo, množi-

na všech řešení nerovnice se nezmění. 
N 2: Jestliže vynásobíme obé strany nerovnice týmž kladným číslem, ; 

množina všech ř e k n i nerovnice se nezmění. 
N 3: Jestliže vynásobíme obé strany nerovnice týmž záporným čí-

slem a zároveň změníme znak nerovnosti, množina všech řešení 
nerovnice se nezmění. 

Nerovnice většinou řešíme v množině všech reálných čísel, V tomto 
případě bývá obvykle množinou všech řešení nerovnice interval. 
Příklad 1 

Betty měla dovoleno zatelefonovat z Reginy (město v kanadské provincii 
Saskatchewan) své přítelkyni do Montany (stát v USA sousedící s uvede-
nou provincií). Základní poplatek za prvé tři minuty hovoru je 3,50 
dolaru, za každou další minutu hovoru se platí 60 centů. (1 cent je 0,01 
dolaru.) Betty muže utratit za telefonát nejvýše 11 dolarů. Vypočítejte, 
kolik minut nejvýše může Betty se svou přítelkyní mluvit. 

Řešení 
Úlohu vyřešíme nerovnicí. Ceny za telefon budeme počítat v dolarech. 

Počet minut, které může Betty telefonovat . . . x (předpokládáme, že 
дг > 3) 

Poplatek za prvé tři minuty hovoru . . . 3 , 5 
Doplatek za dalších x — 3 minut . . . (JT — 3) . 0,6 
Celkový poplatek za telefonát . . . 3,5 4- (A - 3 ) . 0,6 

Jelikož celkový poplatek za telefonát nemá překročit obnos 11 dolarů, 
sestavíme nerovnici: 

3,5 + (x - 3 ) . 0 , 6 S 11 

Nerovnici vyřešíme: 

3,5 + л . 0,6 - 1,8 S 11 

Jt. 0,6 S 9,3 / . - i -
' 0,6 

л á 15,5. 
Z k o u š k a 
Za prvé tři minuty hovoru zaplatí Betty 3,50, za dalších 12,5 minuty 
zaplatí 1 2 , 5 . 0 , 6 dolaru, což je 7,5 dolaru. To je celkem 11 dolarů. 
Výsledek odpovídá údaji v textu úlohy. 

Betty může se svou přítelkyní mluvit nejvýše 15.5 minuty neboli 15 mi-
nut a 30 sekund. 

Vzhledem к podmínce x > 3, jsou řešením úlohy všechna x, pro která 
platí: 

3•< x á 15,5 neboli interval (3;15,5>. 

(HOUSKA, J.; HÁVOVÁ, J.; EICHLER, B. 1991) 



PŘÍLOHA Č. 3 

Ukázky prací studentů 

LA V I E 

Nově založená cestovní kancelář La Vie nabízí víkendové pobyty v mnoha 

Evropských metropolích tzv. Eurovíkendy. 

Zajišťujeme veškerou organizaci (letenky, hotel, pojištění, atd.). 

Nabízíme různě úrovně luxusu - tří až pěti hvězdičkové hotely. 

Na požádání zajistíme průvodcovské služby. 

Navrhneme Vám program přesně podle vašich představ a zájmů. 

Slevy pro skupiny, studenty a důchodce. 

Na zařízení nové kanceláře máme к dispozici 459 800 Kč. Musíme koupit nábytek, 
počítače a tiskárny, květiny a doplňky na výzdobu kanceláře. 200 000 investujeme 
do reklamní kampaně. 

Za 90 000 nakoupíme nábytek. Vzhledem к počtu zaměstnanců potřebujeme 4 
stoly, 4 židle, 4 skříně na dokumenty, sedačku do čekárny pro hosty a několik 
křesílek. Stůl stojí 3299 Kč, židle 1259 Kč, skříně 8650 Kč, sedačka 24 999 Kč a 
jedno křesílko 1850 Kč. Kolik křesílek si můžeme koupit? 

Za 160 000 Kč nakoupíme technické vybavení kanceláře: 4 počítače, 4 tiskárny, 
jednu kopírku a několik náhradních tonerů do tiskáren. Počítač včetně monitoru a 
softwaru stojí 27 800 Kč, tiskárna 3311 Kč, kopírka 18 900, toner do tiskárny 2962 
Kč. Kolik náhradních tonerů do tiskárny můžeme koupit? 

Na květiny a doplňky zbývá 9 800 Kč. Chceme koupit dva lustry, tři obrazy, 8 
květin a několik plakátů. Jeden lustr stojí 1490 Kč, obraz 1265 Kč, květina 150 Kč 
a plakát 399 Kč. Kolik plakátů můžeme koupit? 



JANIKAL T O U R 
C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř N A B Í Z Í L E T N Í L E T E C K É P O B Y T O V É Z Á J E Z D Y D O Ř E C K A , 

Š P A N Ě L S K A , T U R E C K A A v Z I M N Í S E Z Ó N Ě L Y Ž A Ř S K É Z Á J E Z D Y D O I T Á L I E . 

P O S K Y T U J E M E P O D R O B N É I N F O R M A C E O V Š E C H M O Ž N O S T E C H Z Á J E Z D Ů , K A T A L O G 

s F O T O G R A F I E M I V Š E C H H O T E L Ů A D E S T I N A C Í . 

S O U Č Á S T Í V Š E C H Z Á J E Z D Ů J S O U S L U Ž B Y D E L E G Á T A N A Š Í C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř E A 
M O Ž N O S T Z A J Í M A V É H O D O P R O V O D N É H O P R O G R A M U ( P O T Á P Ě N Í , J A C H T I N G , V O D N Í 
L Y Ž O V Á N Í . . , ) 

N A N Á K U P N Á B Y T K U M Á M E 2 0 О О О . K O U P Í M E K O B E R E C Z A 8 7 3 0 K Č , 3 S T O L Y -
J E D E N Z A 2 8 6 4 K Č A N Ě K O L I K Ž I D L Í . J E D N A Ž I D L E S T O J Í 1 8 5 9 K Č , K O L I K Ž I D L Í 
M Ů Ž E M E K O U P I T ? 

N A N Á K U P P O Č Í T A Č Ů M Á M E 7 5 o o o . K O U P Í M E P O Č Í T A Č Z A 2 5 6 3 0 K č , D V A 
N O T E B O O K Y Z A 1 6 4 2 8 K Č A N Ě K O L I K T I S K Á R E N . T I S K Á R N A S T O J Í 3 6 9 5 K Č . 
K O L I K T I S K Á R E N M Ů Ž E M E K O U P I T ? 

N A N Á K U P P S A C Í C H P O T Ř E B A P A P Í R U M Á M E 2 5 5 0 K Č . K O U P Í M E l O B A L Í K Ů 
P A P Í R U PO 9 9 K Č , 2 0 Š A N O N Ů N A D O K U M E N T Y P O 3 8 K Č , 8 P R O P I S O V A C Í C H 
T U Ž E K - J E D N U Z A 3 6 K Č , 8 S A D P O P I S O V A Č Ů - J E D N U Z A 5 2 K Č A N Ě K O L I K 
O B Y Č E J N Ý C H T U Ž E K - J E D N U Z A 1 5 K Č . K O L I K T U Ž E K M Ů Ž E M E K O U P I T ? 
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Do vybaveni kanceláře investujeme 250 000 000 euro. 

Na cestováni máme celkem 100 000 000 euro. Koupíme 
raketu za 85-000 000 euro, 2 osobni l e t a d l a , jedno za 
23 000 000 euro a někol ik automobilů BMW, jedno .za 
990 000 euro. Ko l i k BMW si můžeme d o v o l i t ? 

Na služby pro k l i e n t y dáme 100 000 000 euro. 
Předplatíme př ip ravu na cestu do vesmíru v pobočce 
NASA na dva roky, jeden rok s t o j i 25 500 000 a 
pořidime něko l i k skafandrů, jeden za 4 400 000. Ko l ik 
skafandrů můžeme koupit? 

Na zábavu zaměstnanců dáme 50 000 000 euro. Koupime 
sportovní' stadion za 46 000 000 euro, 3 f i t cent ra po 
680 000 euro a někol ik bazénů, jeden za 120 000 euro. 
Kol ik bazénů můžeme za ř í d i t ? 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Dotazník na hodnocení projektu studenty. 

Hodnocení průběhu projektu Nerovnosti a nerovnice studenty l .A, ŠECR, Žďár nad Sázavou 

Součástí hodnocení projektu je i možnost studentů, vyjádřit se k jeho průběhu a přínosu 
pro výuku matematiky. Váš názor můžete vyjádřit v následujícím dotazníku. 

К následujícím tvrzením zakřížkujte políčko hodnocení (číslo) podle stupnice: 
1 - souhlasím (velmi kladné hodnocení) 
2 - spíše souhlasím (kladné hodnocení) 
3 - neutrální postoj (neutrální) 
4 - spíše nesouhlasím (záporné) 
5 - nesouhlasím (velmi záporné) 

1 2 3 4 5 
Při srovnání s běžnou výukou matematiky mě výukový projekt bavil. 
Projekt v hodinách matematiky byl pro mě ztráta času. 
Výklad učitele a počítání u tabule je zábavnější. 
Když učitel vykládá pravidla před tabulí a já píši do sešitu, pochopím látku lépe. 
Učitele jsem vnímal jako pomocníka/poradce, ne jako toho, kdo mi jen 
předkládá fakta. 
Práce ve skupině mi vyhovovala. 
Raději bych pracoval/a samostatně. 
Při hodinách matematiky jsem zvyklý/á pracovat ve skupině. 
V budoucnu bych chtěl/a v některých hodinách matematiky pracovat skupinově. 
Spolužáci mi pomohli při řešení zadaných úkolů. 
Naučil/a jsem se počítat nerovnice. 
Naučil/a jsem se i něco víc než jen počítat nerovnice (např. z reálného života). 
Pokud ano, co? 

Uplatnil/a jsem znalosti z jiných oblastí (nejen z matematiky). 
Pokud ano, z jakých? 

Práce na projektu mě motivovala к řešení problému. 
Pokud bych si měl/a vybrat, preferoval/a bych projektovou výuku v matematice. 

V druhé části dotazníku se pokuste co nejpřesněji popsat své prožitky z projektu. 

Při práci na projektu jsem zažíval/a pocity (popište podrobně, popřípadě vyberte z nabídky): 

radost - spokojenost - štěstí - zájem - smutek - nuda - nezájem - j i n é 

Nejvíce mě při průběhu projektu bavilo... 

Projekt by mě více zajímal/bavil kdyby... 

Během projektu jsem zjistil/a... 
Během projektu jsem dokázal/a a poznal/a... 
Projekt mně konkrétně pomohl к .... 


