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Anotace: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá problémy dyskalkulických žáků 

ve výuce matematiky. Při vlastní experimentální činnosti bylo sledováno, jak 

žák postupuje při řešení slovních úloh, pavučinových úloh a při 

řešení krokovacích úloh.  

 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První je teoretická část, kde se 

za základě studia odborné literatury věnuji tomu, kde a jakým způsobem 

dyskalkulický žák chybuje. Stěžejní částí je druhá část, do které jsem zařadila 

praktické ukázky a rozbory práce dyskalkuliků, zabývám se zvláštními jevy a 

především rozborem chyb v jejich pracích.  

 

 

Anotation: 

 

The diploma work is focusted on the problems of dyscalculic pupils in 

learning mathematics. The experimental work was focused on observing 

pupils solving word tasks, web tasks and stepping tasks.  

 

The diploma work has two parts. The first part is theoretical, where I 

deal with where and what way the discalculic pupil makes mystakes, on the 

basis of professional literature. The second part is more important and this 

part includes practical examples and analyses of tasks solved by dyscalculic 

pupils. I am concerned mainly in unusual features and analysing mistakes in 

thein work. 
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Úvod 

 

Během své školní docházky jsem nikdy potíže s matematikou 

neměla. Když se u mne nějaké potíže s počítáním vyskytly, vždy 

jsem si při tom byla vědoma nedostatečné domácí přípravy. Sice 

jsem se setkala s tím, že některým spolužákům dělala matematika 

potíže, ale vždy se tito žáci považovali za hloupé či za „flákače“. 

Až v době mého studia na střední škole jsem se poprvé setkala 

s pojmem dyskalkulie. Bylo to ve spojitosti s mým bratrem 

Viktorem. Po nástupu do první třídy se mu nedařilo téměř nic. Přes 

svou velkou snahu i snahu okolí neměl šanci ročník dokončit. 

Tehdy navštívil pedagogicko-psychologickou poradnu, kde byla za 

jeho školní neúspěch označena celková nevyzrálost a na základě 

tohoto vyšetření nám byl doporučen roční odklad školní docházky. 

Využili jsme této možnosti a po dobu, než Viktor znovu do školy 

nastoupil, jsme ho doma učili sami. Zejména naší matce se 

podařilo naučit Viktora zcela číst i psát, počítat však nikoliv. 

Stejně tomu bylo i po návratu do školy. V českém jazyce byl oproti 

dětem velmi napřed, avšak v matematice stále zaostával. Když 

znovu navštívil pedagogicko-psychologicko poradnu, byla příčina 

toho všeho jasná. Tehdy poprvé se celá má rodina, včetně mě, 

poprvé dozvěděla o existenci dyskalkulie. Tím však nic nekončilo, 

ba naopak začal velký koloběh učení. Ač se můj bratr učil denně 

matematiku několik hodin, očekávaný úspěch se nedostavil. I přes 

odborné vedení speciálního pedagoga a veškeré jeho rady se 

Viktor zcela naučil  sčítat a odčítat do dvaceti s přechodem přes 

desítku až ve třetí třídě ZŠ. Za celou jeho dosavadní školní 

docházku jsme se setkali jen s jednou speciální pedagožkou, která 

o dyskalkulii věděla více, než jen její definici a velmi nám svými 

zkušenostmi a radami již od druhého ročníku pomáhala. I díky 
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tomu je dnes Viktor již v osmé třídě běžné ZŠ. Potíže mu sice 

zůstaly, ale jeho píle s přístupem okolí  mu v učení hodně 

pomáhají.  

Můj bratr a jeho porucha byli také hlavním důvodem, proč 

jsem úplně změnila profesní obor a po střední průmyslové škole 

oděvní šla studovat pedagogickou fakultu. Již od prvního ročníku 

na pedagogické fakultě jsem se o dyskalkulii velmi zajímala, 

věnovala se jí v seminárních pracích a již od začátku studia se jí 

chtěla věnovat i ve své diplomové práci, což se mi podařilo. 

V této práci bych se ráda zabývala nejen postupy dětí 

s dyskalkulií při řešení slovních úloh, ale také tím, jak postupují při 

řešení úloh z nových matematických prostředí, jako jsou Pavučiny 

a Krokování.  Informace o těchto prostředích jsem získala 

z tištěných materiálů, které jsme obdrželi na seminářích v době 

studia. 
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1. MATEMATIKA A DYSKALKULIE 

 

1.1 Matematika ve 4. třídě základní školy 

 

Obsah současného školního vzdělávání se odvíjí od rámcově 

vzdělávacího programu, na jehož základě si každá škola vytvořila 

svůj vlastní školní vzdělávací program. Ve ŠVP si mohou školy 

určit samy, co a kdy se bude vyučovat. Musí však splňovat 

očekávané výstupy uvedené v RVP. Tyto výstupy jsou u prvního 

stupně rozděleny do dvou období. Za jednotlivá období musí žák 

nabýt určitých vědomostí, ale je pouze na škole, v jakém pořadí je 

bude dětem předkládat. 

 

1.1.1 Obsah učiva 4.tř.ZŠ 

Zmiňuji zde jen oblast čísla a početních operací, neboť jsem ji 

jako jedinou při práci s dětmi využívala. V této oblasti (čísla a 

početní operace) je obsahem učiva práce s čísly do 1 000 000. 

Jedná se tedy o zápis čísel v oboru přirozených čísel do 1 000 000, 

pamětné i písemné sčítání v oboru přirozených čísel do 1 000 000, 

pamětné i písemné odčítání v oboru přirozených čísel do 

1 000 000, pamětné i písemné násobení v oboru přirozených čísel 

do 1 000 000, pamětné i písemné dělení v oboru přirozených čísel 

do 1 000 000, převody jednotek hmotnosti v oboru přirozených 

čísel do 1 000 000, zaokrouhlování v oboru přirozených čísel do  

1 000 000. Dále pak zavedení pojmu zlomek, zápis zlomku a 

sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. 
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1.2 Dyskalkulický žák a matematika 

 

Dyskalkulie patří mezi specifické vývojové poruchy školních 

dovedností a reálně se dle posledních výzkumů vyskytuje u 3 – 4% 

populace.  

 

1.2.1 Definice pojmu dyskalkulie 

 

V odborných knihách zabývajících se touto problematikou se 

autoři často odkazují na definici pojmu dyskalkulie L.Košče 

/Novák, 2004, s.16./, která zní:  

„Vývojová dyskalkulie je strukturální porucha matematických 

schopností, která má svůj původ v genově nebo perinatálními vlivy 

podmíněném těch částí mozku, které jsou přímým anatomicko-

fyziologickým substrátem věku přiměřeného dozráváním 

matematických funkcí, které však nemají za následek snížení 

všeobecných rozumových schopností.“  

Avšak já bych dala přednost definici J.Nováka /Novák, 2004, 

s.16./, která zní: 

„Vývojová dyskalkulie je specifická porucha počítání 

projevující se zřetelnými obtížemi v nabývání a užívání základních 

početních dovedností, při obvyklém sociokulturním zázemí dítěte a 

celkové úrovni všeobecných rozumových předpokladů na dolní 

hranici pásma průměru nebo výše a s příznačnou vnitřní strukturou 

v jejímž rámci je výrazně snížena úroveň matematických 

schopností a narušena jejich skladba za přítomnosti projevů 

dysfunkcí centrální nervové soustavy podmíněných vlivy 

dědičnými nebo vývojovými.“ 

H.Simon ve své knize Dyskalkulie – jak pomáhat dětem, které 

mají potíže s početními úlohami vystihl význam světově 
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uznávaných definic tak, že dyskalkulie znamená to, že dítě 

v matematice podává podstatně horší výkony, než by se vzhledem 

k jeho inteligenci dalo očekávat. 

 

1.2.2 Problémy dyskalkulického žáka  

 

Nechci se zde zabývat vším, co může dítěti s dyskalkulií dělat 

potíže. Ráda bych se omezila na to, co se projevuje ve 4. třídě 

základní školy a jen v těch oblastech, jež jsem s dětmi při práci 

použila, tedy oblast početních operací a oblast slovních úloh. Níže 

jsem uvedla podle mého názoru nejčastěji se vyskytující chyby 

v jednotlivých kategoriích. Čerpala jsem rovným dílem ze dvou 

publikací /Blažková, Matoušková, Vaňurová, Blažek, 2000,  

s.41 – 79./, /Simon, 2006, s.26 – 44./. 

 

Problémy v oblasti početních operací  

 

Pamětné sčítání do 1 000 000 

Prvním problémem může být nerozlišování operace sčítání a 

zápisu čísla. Dítě tedy sčítá následujícím způsobem. Tedy:  

24 + 7 = 247, 32 + 46 = 3246. 

Dále si v průběhu předchozích ročníků mohlo dítě chybně 

zafixovat některé spoje sčítání. To mu dělá následně potíže i při 

složitějším sčítání. Např.má zafixováno 8 + 7 = 13 a to se projeví i 

v 28 + 37, kde mu vyjde 63.  

Dalším problémem může u těchto dětí být nerozlišování 

jednotlivých řádů v zápisu čísla. Sčítá mezi sebou libovolně 

desítky, jednotky popř.i stovky či tisíce… Jeho výpočty mohou 

vypadat takto: 6 + 15 = 75, 120 + 30 = 420 či 123, 265 + 60 = 865 

či 271. 
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Potíže mohou nastat i ve chvíli, kdy se dítě snaží i složitější 

úlohy dopočítávat na prstech nebo při postupu po číselné řadě 

v duchu. V tomto případě se výsledek často liší o ±1. Chybný 

výsledek může mít v tomto případě několik příčin. První je 

nesprávné postoupení po číselné řadě, druhou příčinou může být 

přičtení počátečního čísla řady (tedy např.u 16 + 5 dítě počítalo 16, 

17, 18, 19, 20 a jako výsledek označilo číslo 20) a poslední 

příčinou může být neučinění odpovídajícího počtu kroků. Pokud je 

odchylka ±5 či ±10 dítě počítá na prstech takto: Např.u úlohy  

28 + 23 začne počítat u čísla 28. U čísla 29 zvedne první 

prst…Když prsty vyčerpá, používá je znovu do té doby, než má 

pocit, že tento cyklus proběhl dvakrát a kdy mu na jedné ruce 

zbyly zdvižené tři prsty. Pokud se dítě splete v počítání cyklů, 

vznikají odchylky o ±10. Pokud k výpočtu používá jen jednu ruku, 

vznikají odchylky o ±5.  

 

Písemné sčítání do 1 000 000 

Jednou z poruch může být nesprávný zápis sčítanců pod sebe, 

tedy nepochopení poziční číselné soustavy. To se může projevit 

několika způsoby.  

1. Nesprávný zápis úlohy 29 864 + 8 546 provede takto:  

   29 864 

   85 46_ 

2. Dítě může chybovat při nepochopení principu zápisu čísla 

v poziční číselné soustavě následovně:   243 

      _138 

      3711 

3. Poslední způsob zachycuje postup, kdy dítě sčítá všechna 

čísla včetně dílčích výsledků. Tedy:  
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469 Počítá takto: 5 + 9 = 14, 4 napíše, poté  

  _295  počítá 14 + 9 + 6 = 29, 9 napíše a počítá 

  3594  29 + 2 + 4 = 35 a 35 zapíše. 

Dítě může chybovat i z důvodu špatného osvojení či 

neosvojení postupu při písemném sčítání, či v tom, že zapomene 

v průběhu výpočtu přičíst desítku z předchozího mezivýpočtu. 

Např. 243 

 138 

 371 

 

Pamětné odčítání do 1 000 000 

I u odčítání může dítě chybovat tím, že nerozlišuje různé 

číselné řády, tedy nechápe zápis čísla v poziční soustavě. Např.  

61 – 5 = 11, 84 – 2 = 62 (v tomto případě dítě odčítalo číslo 2 od 

obou číslic.)  

Další potíže nastávají ve chvíli, kdy se odčítají 

několikaciferná čísla s přechody. Tedy např. úlohu 25 – 18 = 

počítá takto: 20 – 10 = 10, 8 – 5 = 3, 10 + 3 = 13. Často chybují i 

zde, kde místo 10 + 3 počítají 10 – 3. Tím se, aniž by to věděly, 

dostanou ke správnému výsledku. 

 S tím souvisí i záměna čísel. Pro dyskalkulické dítě je často 

jedno, zda počítá 28 – 15 nebo 15 – 28. Obě úlohy jsou dle něj to 

samé. Pokud si uvědomuje, že při samotném výpočtu musí odčítat 

menší číslo od většího, nemá potíže. Avšak pokud si tuto 

skutečnost neuvědomuje, potíže se objevují. 

Stejně jako u sčítání může docházet k chybování kvůli 

počítání na prstech. Důvody chybování jsou se sčítáním s ohledem 

na opačný směr totožné. 
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Dále se mohou chyby dítěte zdát zdánlivě nezařaditelné. Tedy 

třeba u výpočtu 52 – 5 = 29 dítě počítalo takto: 51, 50, 49, 39, 29. 

Tato chyba tedy vznikla tak, že dítě náhle místo jednotek odčítalo 

desítky. 

Dítě může chybovat i v místech okolo násobků deseti. Jeho 

postup při výpočtu 83 – 5 může vypadat takto: 82, 81, 80, 69, 68. 

Získaným výsledkem pro něj tedy je číslo 68. 

 

Písemné odčítání do 1 000 000 

Dítě si může při odčítání s přechodem přes desítku zaměňovat 

cifry dle potřeby. Např. 

  64   

           - 49 

  25 

Dítě může chybně používat algoritmus, jako v následujícím 

případě, kde počítalo 13 – 9 = 4, 6 – 5 + 1 = 2. Tedy: 

     263 

           -   259 

         24 

Další, v čem může dítě chybovat, je nepřipočítání jedničky 

k menšiteli v případě přechodu. Dítěti následně ani nevadí, když 

mu tímto způsobem vyjde rozdíl větší než menšenec. 

  Např.  40 204 

           -   7 955 

   43 359  

 

Pamětné násobení do 1 000 000 

Potíže s násobením mohou být z důvodu nepochopení 

podstaty násobení. Dítě tak může násobit např.tímto způsobem:  

4 x 4 = 44, 3 x 12 = 312. 
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Problémy nastávají i ve chvíli, kdy dítě při násobení 

vyjmenovává násobky a nezvládá samotné spoje. Děti obecně si 

násobky pamatují jen krátce a natož dyskalkulické děti. Ty 

v násobcích chybují často, což se odráží v chybném výpočtu. 

K chybování v násobcích může dojít použitím násobků jiného čísla 

i čísla, jež se v žádné řadě násobků nenachází. Děti mohou 

chybovat i tím, že použijí jiné číslo z téže násobkové řady. Tedy  

5 x 9 je pro ně 40.  

Dyskalkulickému dítěti mohou chybět názorné představy pro 

násobení. Tudíž může mít i potíže násobení v úloze vůbec 

rozpoznat. 

 

Písemné násobení do 1 000 000 

Dítě může chybovat v úlohách v níž se vyskytuje 0. Při 

písemném násobení je často úplně vynechává. Např.  

206       453 

            .     8           .     106 

    208,      2718 

            453_         

          7248.         

Mohou nastat i problémy s nezvládnutím zápisu algoritmu 

písemného násobení. Mohou se projevit nesprávním zápisem 

součinů pod sebe:   364 

   .   35 

   1820 

   1092 

   2912 

I zde se můžeme setkat se „zapomenutím připočítat desítky“. 

Jedná se o následující situaci:  
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  235 

     .   45 

      1055 

     820_ 

     9255 

 

Pamětné dělení do 1 000 000 

Většina potíží s dělením souvisí s nezautomatizovaným 

násobením. I přesto je možné, že dítě chybuje i z jiných důvodů. 

Jedním z nich jsou potíže se zapamatováním si spojů dělení.  

Při pamětném dělení se zbytkem se dyskalkulické dítě nejvíce 

potýká s pojmem nejblíže menšího násobku. Dítě v takovém 

případě hledá nejbližší násobek dělitele, tedy i vyšší. Počítá tedy: 

23 : 6 = 4, zbytek 1. Dítě tak použilo vyšší násobek dělitele a jako 

zbytek to, co do násobku chybí. 

 

Písemné dělení do 1 000 000 

Ani jedna z publikací, které jsem k tomuto tématu 

nastudovala, se problémy v písemném dělení nezabývá. Tato 

skutečnost mne velice překvapila. 

 

Problémy se slovními úlohami 

 

Tyto problémy se mohou vyskytovat z několika důvodů. 

Prvním je možnost výskytu dyskalkulie spolu s dyslexií. Dítě, jež 

trpí touto dvojicí poruch, těžko po přečtení porozumí významu 

písemného zadání. Nepostihne tak z tohoto důvodu ani 

matematickou stránku úlohy.  

Podobný problém nastává ve chvíli, kdy má dítě potíže i 

s dysgrafií. Činí mu tak potíže jak napsání zápisu, tak i výpočtu.  
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Dyskalkulické dítě však může mít potíže se slovními úlohami 

i bez výskytu jiné specifické poruchy učení. Pro některé děti je 

obtížné postihnout vztahy mezi zadanými veličinami a hledanými 

veličinami. 

Děti si často při řešení slovních úloh napomáhají zkušeností, 

která však nemusí vždy znamenat úspěch. Jsou jimi např.délka 

textu, kdy krátký text znamená sčítání a dlouhý odčítání, či 

vyzkoušení všech operací, kdy výsledek jedné z nich třeba bude 

odpovídat. 

Chybují i ve chvíli, kdy se v úloze nevyskytuje žádné 

pomocné slovo, které mají spojené s určitou operací. U takových 

úloh neumí určit, jakou operaci je třeba k získání výsledku použít. 

Např.vědí, že slovo ubrat znamená odčítání a dohromady sčítání. 
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1.3 Prostředí využitá při experimentální činnosti 

 

Pavučiny 

 

Jedná se o prostředí, které je matematicky chápáno jako 

orientované ohodnocené grafy. Pavučina je složená 

z ohodnocených vrcholů a ohodnocených orientovaných hran. 

Vrcholy vždy tvoří nějaké číslo a hrany barevné šipky. Směr šipky 

určuje orientaci a barva šipky její hodnotu. V pavučinových 

úlohách se vyskytuje různý počet vrcholů a různý počet hran. 

Hrana je vždy ve funkci sčítance či menšitele, oproti tomu vrchol 

má funkci jak sčítance a menšence tak i rozdílu a součtu.  

Při řešení pavučiny se zjišťují ukryté údaje. Ukryta může být 

jak hodnota některých vrcholů, tak i hodnoty a směry šipek. 

Současně mohou být ukryty i některé vrcholy s některými šipkami. 

Ukryté šipky jsou v úloze nahrazeny rovnými či tečkovanými 

čarami.  

 

Obchodní dům 

 

Obchodní dům je téměř společenská hra, která se odehrává v 

několikapodlažním obchodním domě, kde je v každém podlaží 

umístěno jedno nákupní oddělení. Např.potraviny, elektronika, 

drogerie, hračky a papírnictví.  

Tento dům učitel dětem vytvoří tak, aby byla zřetelně 

oddělena jednotlivá podlaží, podlaží spojovala schodiště, kde má 

každý schod jednu ze tří určených barev. Barvy schodů se shodují 

s barvami lístků s úlohami a barva typ úlohy určuje. Prvním typem 

jsou slovní úlohy s adresou, druhým typem jsou slovní úlohy s 

určitým stavem a třetí jsou s úlohami, jejíž výsledek žáky o 
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příslušný počet políček při hře vrací zpět. Součástí hracího plánu je 

i ceník, kde se žáci mají možnost dozvědět, co mohu ve kterém 

oddělení a za kolik zakoupit.  

Samotná hra má několik pravidel. Prvním je, že každý hráč 

má přidělenou figurku určité barvy, s níž se pohybuje po schodišti. 

Hráči se v tazích střídají dle směru hodinových ručiček. Hráč, 

který je na tahu, musí nejprve hodit kostkou. Hozená hodnota 

určuje počet schodů nahoru. O tom, zda se žák bude moci na 

příslušný schod přesunout, rozhoduje správná odpověď na úlohu, 

kterou si vylosuje ihned po hodu kostkou. Barva schodu, na který 

se žák bude moci přesunout, odpovídá barvě úloh, ze kterých žák 

losuje. 

Vyhrává ten hráč, který se jako první dostane na půdu. 

 

Krokování 

 

Prostředí Krokování využívá lidského kroku, což je pro 

každého přirozené. Při zavádění tohoto prostředí děti nejprve chodí 

v daném rytmu a synchronně počítají jedna, dva, tři čtyři.  

Poté experimentátor začne přidávat povely obsahující počty 

kroků a povel začni, teď. Pokyn začni, teď, má funkci ukončení 

povelu. Celý povel může tedy vypadat takto: „Maruško udělej tři 

kroky, pak dva kroky, pak tři kroky, začni, teď!“ Již v této fázi 

prostředí Krokování umožňuje sčítání dvou i více čísel.  

Zároveň v této fázi vyvstává potřeba určité normy kroků. 

Tuto potřebu je možné řešit názornou číselnou osou (krokovací 

koberec), kde je vzdálenost mezi dvěma hodnotami rovna 

vzdálenosti jednoho kroku. Další možností je užití trvale 

nalepených a číselně označených bodů. Opět vzdálenost dvou bodů 

je rovna vzdálenosti jednoho kroku.  
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Prostředí Krokování umožňuje nejen sčítání, ale i odčítání. 

Proto se přidávají ještě povely dopředu a dozadu. Krokovací úloha 

vyžadující odčítání může vypadat takto: „Maruško, udělej pět 

kroků dopředu a tři dozadu, začni, teď!“ 

Krokování může sloužit jako metoda dramatizace při výuce 

aditivních operací sčítání a odčítání), úpravách číselných výrazů se 

závorkami a jako propedeutika záporných čísel a rovnic.  
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2. VLASTNÍ EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOST 

 

2.1 Vstupní experiment 

 

Vstupní experiment se uskutečnil 4. 2. 2009 v době první 

vyučovací hodiny v učitelském kabinetu Základní školy 

v Litvínovské ulici. Přítomna jsem byla já a obě děti, které ho 

absolvovaly. Činnost byla v průběhu několikrát narušena (více 

níže). Zuzka úlohy počítala 54 minut, Marek 35 minut. 

 

Úlohy pro tuto příležitost jsem volila od nejjednodušších po 

složitější (viz příloha 1). Prvních šest bylo zaměřeno na sčítání a 

odčítání a dalších 5 na dělení a násobení.  

První úloha obsahovala jednoduché sčítání do 10, druhá do 20 

s přechodem přes desítku. Třetí obsahovala odčítání do 10, ale 

tentokrát již obsahovala antisignál. Ten byl obsažen i ve 4.úloze, 

kde se sčítalo do 20 s přechodem přes desítku. Pátá a šestá úloha 

byla zaměřena na více výpočtů. V páté ovšem opět pouze 

s počítáním do 10 a v šesté do 20 s přechodem přes desítku.  

Sedmá úloha byla zaměřena na dělení v rámci malé násobilky a 

osmá na více výpočtů s násobením v rámci malé násobilky. Devátá 

obsahovala dělení mino obor malé násobilky a desátá a jedenáctá 

potom násobení mimo obor malé násobilky s více výpočty. 

 

Před samotným začátkem práce jsem dětem sdělila, že mají 

neomezený čas, že si samy mohou říct, že již počítat nechtějí či že 

si chtějí dát pauzu. Stejně tak i to, že výsledek jejich práce 

neovlivní školní klasifikaci. Dále jsem jim sdělila celkový počet 

úloh i s tím, kolik prvních úloh vyžaduje sčítání a odčítání a kolik 

zbylých násobení a dělení. 
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Rozbor byl prováděn 10. a 11. 2. 2009 a v textu je zaznamenán 

kurzívou. Videozáznam s prací dětí jsem shlédla až poté, co jsem 

s dětmi úlohy rozebrala. Nyní bych již volila opačný postup, neboť 

bych se po shlédnutí záznamu zaměřila v rozboru na jiné aspekty 

jejich práce. 

  

2.1.1 Průběh Zuzčiny práce (viz příloha 2) 

 

Zuzka se do první úlohy pustila ihned po tom, co dostala 

zadání. Automaticky si vše, co zjistila, začala rozepisovat a tím 

vytvořila zápis. Její zápis byl velmi podrobný. Napsala:   

„Petr měl 4 křečky  

Narodilo 5“ 

Poté automaticky obě čísla sečetla a napsala odpověď, která 

zněla: „Dohromady 9 křečků.“  

Celá úloha jí trvala přesně 3 minuty. 

Při rozboru jsem se nejprve zeptala, zda si myslí, že má první 

úlohu dobře. Zuzka nejprve bez přemýšlení řekla ano. Avšak já ji 

vybídla k přečtení. Zuzka si ji tedy přečetla, přepočítala a řekla, že 

ano. Její odpověď jsem jí potvrdila a ptala se na další úlohu. 

 

Do další úlohy se pustila se stejným nadšením. Ihned po 

přečtení zadání opět vytvořila zápis. Napsala:  

„Jirkovi 8 let 

Petrovi o 7 více“ 

Opět obě čísla sečetla a napsala odpověď: „Petrovi bylo 15 let.“ 

Úlohu počítala 2 min a 20 sec. 

U druhé úlohy postupovala při rozboru úplně stejně jako u 

první. 
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Třetí úlohu si Zuzka nejprve dvakrát přečetla, než začala psát 

zápis.  

Napsala 8 stupňů. Poté, aniž by zápis dopsala, začala počítat. 

Napsala 8 + , než byla přerušena Markem, který ji žádal o 

zapůjčení zmizíku. Ze záznamu to vypadá, že zrovna v hlavě 

počítala 8 + 2, ale přerušením dvojku do výpočtu zapomněla 

napsat a napsala rovnou výsledek. Vzápětí si to uvědomila a 

příklad opravila. Ze záznamu však není úplně jasné, proč hned poté 

počítala ještě 8 – 2. Když měla obě varianty spočítané, přečetla si 

znovu pozorně zadání a automaticky psala odpověď. V průběhu 

psaní odpovědi, poté co dopsala slovo původně, zápis škrtla. Já 

osobně si to vysvětluji dvěma různými hypotézami. První je, že si 

v tu chvíli myslela, že onen zápis je špatně napsaná odpověď a ve 

chvíli, kdy chtěla do odpovědi napsat číslo 10 zjistila, že se jí čísla 

liší. Uvědomila si tak, že původní odpověď není správná. Druhou 

možnou variantou je uvědomění si, že zápis není úplný a tudíž ho 

raději nebude mít vůbec.  

Úloha jí zabrala 5 minut. 

Až u této úlohy jsme se více zastavily. Zuzka si ji automaticky 

přečetla a řekla: „Tohle myslím, že mám blbě.“ Ptala jsem se, 

proč si to myslí. Nato si Zuzka úlohu znovu přečetla a změnila 

názor. Nyní již tvrdila, že ji má správně. Zeptala jsem se, proč má 

dva výpočty. Proč počítala kromě 8 + 2 ještě 8 – 2 a proč 

v odpovědi je zrovna výsledek sčítání. Zuzka se zamyslela a řekla: 

„To jsem si asi něco zkoušela. A pak jsem si uvědomila, že je to 

blbě.“  

 

Čtvrtá úloha pro ni byla velmi snadná. Přestože obsahovala 

antisignál, který ji v předchozí úloze zmátl a počítalo se s většími 
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čísly, ihned úlohu správně pochopila a bez zápisu vypočítala. Vše 

pravděpodobně zapříčinilo slovo dohromady, které ji správně 

navedlo ke sčítání. Na konci si zadání úlohy ještě jednou přečetla a 

přesvědčila se, že je její odpověď správná. 

Nad úlohou strávila 2 minuty. 

Tuto  úlohu ohodnotila jako dobrou ještě předtím, než jsem se 

na něco zeptala. Má otázka tedy směřovala k důvodu tohoto 

úsudku. Zuzka mi úlohu rozebrala a celý postup slovně sdělila. 

Hodně se opírala o slovo dohromady. 

 

U páté úlohy se vrátila k tvorbě zápisu. Myslím, že to bylo 

z důvodu, že byla úloha již o něco rozsáhlejší a pomocí zápisu se 

v ní tedy lepe orientovala. Po každé části zápisu si úlohu znovu 

přečetla a zápis doplnila o další informace. 

Zuzčin zápis nakonec vypadal takto:   

   „Jirka 8 patře 

   Petr o 5 pater níž 

   Jana o 2 patra než Jirka“ 

V tomto zápisu je zajímavé, co je pro ni u které osoby důležité. 

U Petra nenapsala od koho níž bydlí a naopak u Jany ano. To 

chápu tak, že u první počítané osoby pro ni bylo přirozené, že se 

informace vztahuje k Jirkovi. Narozdíl od Jany, kde se informace 

může vztahovat k oběma chlapcům. Zuzka si tedy asi podvědomě 

uvědomovala, že u Jany je třeba Jirku uvést. Další, co mě v zápisu 

zaujalo je, že si u Jany nenapsala, zda bydlí níž či výš než Jirka. Po 

dokončení zápisu si první část úlohy znovu přečetla, k Petrovi 

připsala výpočet a hned na to napsala první část odpovědi. 

Následně si dočítala zadání a napsala výpočet k Janě. Výsledek 

uvedla okamžitě do odpovědi. Nakonec ještě přepočítala výsledky 

a zkontrolovala odpověď. 
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Úlohou se zabývala 5,75 minut. 

I tuto  úlohu po přečtení  označila za správnou. Zeptala jsem 

se, jak výsledek získala. Zuzka mi postup slovně zopakovala.  

 

Po přečtení šesté úlohy se opět ihned pustila do zápisu. Mezi 

každou částí zápisu si znovu četla příslušnou část úlohy. 

V samotném výpočtu bylo opět pravděpodobně nápomocno slovo 

dohromady. Po určení prvního mezivýpočtu si úlohu znovu četla, 

následně počítala další část a napsala k ní odpověď. Trochu mě 

zarazilo, že ačkoliv otázka v zadání zněla: „Kolik jich měl 

dohromady a kolik mu jich na konci zbylo?“, Zuzčina odpověď se 

týkala pouze zbytku. Z toho soudím, že určení toho, co bylo 

dohromady, považovala jen za svůj mezivýpočet, který 

potřebovala pro další práci a za výsledek úlohy považovala až 

zbytek bonbónů. 

Celá úloha jí zabrala 6,75 minut. 

U šesté úlohy si byla správností také jistá. Rovnou ji nahlas 

znovu přepočítala.  

 

První problém nastal v sedmé úloze. Opět začala zápisem, na 

který navázala výpočtem 24 x 6 = 6. Na první pohled to vypadalo 

tak, že neumí násobit, ale důvod volby násobení byl jasný. 

V zadání se slovo krát objevilo. Když výpočet dopočítala, přečetla 

si zadání znovu a pronesla: „Jé, já tam napsala krát. To je 

nesmysl.“ Znovu se vrátila k zadání a při čtení zdůraznila slovo 

méně. Výpočet škrtla a napsala jiný, ve kterém odčítala. Tedy  

24 – 6 = 18. Výpočet v průběhu počítání několikrát znovu 

kontrolovala se zadáním. To, že si jeho správností nebyla jistá, 

bylo evidentní. Vypadalo to, jakoby nevěděla, co si pod pojmy krát 
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méně představit. I poté, co již byla odpověď napsána, si znovu 

zadání četla a znovu nahlas předříkala krát méně. 

Nad úlohou strávila 7 minut. 

Správností této úlohy si již tak jistá nebyla. Celou si ji přečetla 

a hned mi sdělila, že ji příklad nejdřív napadl s krát a pak si 

uvědomila, že to bylo šestkrát méně. Zeptala jsem se, zda to bylo 

kvůli slovu krát v zadání. Řekla, že ano. Ptala jsem se tedy, proč 

má jako výsledek tohoto násobení 6. Příklad si přepočítala 

způsobem 6 x 6 = 24 a poté řekla, že vlastně ne, že to spletla. 

Myslela však to, že 6 x 6 = 36 a zatím si ještě nevšimla, že vlastně 

nenásobila, ale dělila. Ptala jsem se, jestli v tomto výpočtu neměla 

děleno. Zuzka odpověděla záporně. Poté se zmínila o nesprávnosti 

celé úlohy. Má další otázka tedy směřovala k tomu, jak by úlohu 

počítala nyní. Zuzka si úlohu znovu přečetla a počítala nahlas  

24 : 6. Poskytla jsem jí papír na nové výpočty, kde správné  řešení 

získala. Ptala jsem se, proč si nyní myslí, že se ve výpočtu dělí. 

Nebyla moc schopná odpovědět.  

 

 

U osmé úlohy zase dala přednost zápisu. Při jeho tvorbě si 

zadání několikrát četla. Do zápisu však uvedla jen to, že se svíčky 

prodávaly po 4 kusech a že byla zakoupena 2 balení.  

Dále se věnovala výpočtu. Napsala si 4 x 2 a znovu si četla 

zadání. Několikrát si četla větu, že za jednu svíčku zaplatil 5,-Kč. 

To ji zmátlo natolik, že výpočet škrtla a znovu si celou úlohu četla. 

Trvalo několik minut, než se odhodlala k dalšímu postupu. 

Tentokrát bylo na záznamu slyšet jak si říkala 5 x, ale na papír 

napsala 8. Po shlédnutí záznamu jsem měla dojem, že chtěla napsat 

5 x 8, ale psala 8 x. Také jsem se zamýšlela nad tím, kde vzala 8. 

Předchozí výpočet tak pravděpodobně v hlavě vypočítala, ale 
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nenapsala a z výpočtu dále vycházela. V této chvíli (po 7 

minutách) úlohu na chvíli opustila a četla si zadání další úlohy. Po 

jejím dočtení se k rozpočítané úloze vrátila (po cca 0,5 min.) a 

znovu ji četla. V zápětí však otočila list a přešla k 10 úloze. 

K úloze se vrátila po dokončení poslední úlohy. Znovu si ji 

přečetla a napsala výpočet 4 x 2 = 8 a 8 + 5 = 13. Bylo pro mě 

zarážející, že nad výpočtem příliš dlouho nepřemýšlela. Odpověď 

opět vynechala. 

Výpočet provedla během 1 minuty. 

Úlohu Zuzka při rozboru rovnou bez čtení označila za špatnou. 

Řekla, že jí úloha nešla. Znovu ji sama začala číst a rovnou při 

čtení řekla, že byly dvě balení,  v každém byly čtyři svíčky a to je  

4 x 2 = 8. Dále četla: „Za každou svíčku zaplatil 5,-Kč.“  

Pokračovala ve výpočtu 8 x 5 = 13. Nyní již násobila, ale výsledek 

vzala z výpočtu z předchozího počítání, tedy 8 + 5 = 13. Zeptala 

jsem se, zda tam má krát. Ona že tam má plus. Ptala jsem se, proč 

tedy nyní říkala krát. Na to mi sdělila: „To mám blbě.“ Ptala jsem 

se, proč si to  myslí a ona znovu četla zadání. Ptala jsem se, jak by 

to počítala nyní. Zuzka na vedlejší papír napsala 8 x 5. S výpočtem 

trochu zápasila. Snažila se výsledek lovit v paměti. Já jsem ji 

vyzvala k násobkům. Zeptala jsem se, jak je zvyklá násobit. Zuzka 

říkala, že některé příklady si již pamatuje, ale že některé ještě ne. 

Ptala jsem se tedy, zda to umí také přes násobky. Poté výpočet 

tímto způsobem dokončila správně. 

 

Zadání deváté úlohy si četla v průběhu řešení předchozí úlohy a 

strávila nad ním asi 0,5 minuty.  

Vynechanou úlohu vůbec neuměla  uchopit. Navedla jsem ji 

k obrázku a ptala  se, co víme. Řekla: „Celkový počet oken je 48 a 

v každém poschodí 12.“  Zeptala jsem se, jak by to namalovala. 
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Ona nakreslila panelák a chtěla na něj rozmístit 48 oken. Ptala 

jsem se, co těch dvanáct. Zuzka to zaměnila s tím, že ta okna 

rozdělí do dvanácti poschodí. Volila jsem tedy  otázky z druhé 

strany. Ptala jsem se, čeho je tam dvanáct. Zuzka si přečetla, že 

v každém poschodí, tedy patře, je jich dvanáct. Řekla jsem jí, ať 

nakreslí jedno patro s dvanácti okny. Nyní poprvé zaznělo 48 : 12, 

ale nevěnovala tomu příliš pozornosti. Po dalších úvahách se 

k tomuto výpočtu vrátila a vypočítala. Avšak špatně. Omylem 

použila postup odčítání, a proto bylo jejím výsledkem 36. Snažila 

jsem se, aby si nesprávnost uvědomila sama. Zeptala jsem se, zda 

je možné, aby výsledkem bylo 36 pater. Zuzka odpověděla: „No, ve 

skutečnosti ne, ale tady asi ano.“ Vyzvala jsem ji, aby takový 

panelový dům nakreslila. Provedla to tak, že do svého obrázku 

vytečkovala 36 pater a  do každého patra zakreslila 12 oken. Když 

měla dvě patra hotová, zeptala jsem se, kolik oken má nyní celkem 

nakresleno. Zuzka je po jednom přepočítala a řekla 24. Poté 

pokračovala v dalším patře. Na jeho konci jsem ji opět vyzvala 

k přepočítání. U čtvrtého patra sama řekla: „Tak a teď mám těch 

48 oken. Takže Novákovi bydlí ve čtvrtém patře.“ Zeptala jsem se, 

jak je tedy možné, že jí vyšlo ve výpočtu 36. A ona, že opět počítala 

blbě. Požádala jsem ji, aby to zkusila přepočítat. Zuzka dělení 

rovnou zavrhla, vůbec si neuvědomila, že může mít špatně jen 

výpočet. Chvíli  v tom sama trochu tápala. Napsala si: 4 x 12 = 48. 

Já jsem na tento příklad slovně navázala otázkou, jak by 

vypočítala něco x 12 = 48. Zuzka vůbec nevěděla. Nakonec jsem ji 

řešení prozradila. Tedy to, že 48 : 12 není 36 a pomohla jí správný 

výsledek získat pomocí obrázku se 48 kuličkami, které dělila po 12.  

Řešení jsem Zuzce prozradila já hlavně z toho důvodu, že na ní 

bylo znát velké vyčerpání. Cítila jsem, že chtěla úlohu vyřešit a jen 
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tak ji nevzdat, ale zároveň  z důvodu značné únavy již neměla šanci 

ji vyřešit sama. 

 

Desátou úlohu si přečetla a napsala do zápisu: „5 beden po 13 

skleničkách“ V tu chvíli zazvonilo a Zuzka i přesto, že věděla, že 

času má tolik, kolik ona sama potřebuje, znervóznila. Všimla jsem 

si toho a navrhla jí několik variant pokračování práce. Ona se 

rozhodla v práci pokračovat a zároveň řekla, že této úloze 

nerozumí. Šla jsem tedy k ní a úlohu jí zřetelně přečetla. Snažila 

jsem se použít i jinou formulaci (ze záznamu není zřetelná kvůli 

zvonění). Zuzka i přesto úlohu opustila a četla zadání poslední 

úlohy. 

Při závěrečné kontrole se zastavila i u této úlohy. Přečetla si 

zadání a po chvíli se odhodlala k výpočtu 13 + 5 = 18 a  

18 – 3 = 15. Bylo na ní ale vidět, že správností si rozhodně jistá 

není. Když se ozvalo zvonění na další hodinu, zrovna psala 

odpověď, která zněla: „V pořádku 15 skleniček.“ Znovu si četla 

zadání a poté úlohu opustila. 

Výpočtu a odpovědi věnovala 3 minuty. 

Předposlední úlohu měla přepočítanou překvapivě velmi 

rychle. Sama si původní výpočet označila jako chybný a sama 

počítala znovu. Její výpočet mě velmi překvapil. Počítala takto: 

„Celkem bylo 5 x 13 = 65.“ Použila tedy algoritmus písemného 

násobení.  Se samotným násobením měla menší potíže než s 

dělením. Počítala způsobem 5 x 3 = 15, 5 napíšu, 1 si pamatuji. 5 x 

1 = 5 a 5 + 1 = 6, takže 65. Ale i tak si v tomto počítání příliš jistá 

nebyla. „V každé bedně bylo 13 skleniček a v každé byly 3 rozbité. 

Takže 13 – 3 = 10. A beden bylo 5 a v každé bylo 10 nerozbitých 

skleniček, takže 5 x 10 = 50.“  
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Jedenáctou úlohu opět začala zápisem. Napsala: 

   „Koupil 6 balení po 14 kusech 

   Z každého snědl 2 a zbytek nechal“ 

Před samotným výpočtem úlohu znovu několikrát znovu četla. 

Pak napsala:14 + 6 = 20  a 20-2 = 18. Po dopočítání se vrátila bez 

napsání odpovědi k předchozí úloze. Měla jsem ze záznamu 

dojem, že si správností úlohy není jistá a tak se již odpovědí 

nezabývá. 

Touto úlohou se zabývala 4 minuty. 

 U poslední úlohy také nebyl větší problém. Sama začala 

počítat takto: „Měl 6 balení po 14 kusech, takže 6 x 14 = 84.“ Pak 

se nějak zasekla. Z časových důvodů jsem jí nabídla pomoc a 

nakreslila jí šest řad koleček po dvanácti a ona následně z každé 

řady dvě kolečka škrtla, přepočítala škrtnutá  kolečka, kterých bylo 

12 a napsala výpočet 84 – 12 = 72. 

 

Po opuštění 11.úlohy si procházela celou práci a říkala si u 

toho: „Tohle mám, tohle taky…“ Takto prošla celou práci. 

Následně odložila pero a řekla: „Ostatní už jako moc neumím.“ 

Sdělila jsem jí, že to nevadí a naše společná práce tím končí. 

 

Během průběhu práce byla Zuzka několikrát vyrušena. Dvakrát 

se na něco ptal Marek, jedenkrát vešla do místnosti paní učitelka, 

která k mé nelibosti po celou dobu své přítomnosti povídala, a na 

konci samozřejmě zvonění a následný hluk na chodbě. Zuzka se 

většinou těmito vlivy nenechala od práce odradit. Když se tak ale 

stalo, uvedla jsem to již výše. Po Markově odchodu z učebny 

Zuzka mírně znervóznila. V té chvíli se zabývala teprve osmou 

úlohou. Také zvonění na konci hodiny ji velmi znervóznilo a 

skákala z jedné úlohy na druhou.  
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Závěr: 

Bylo zřejmé, jak je Zuzka cílevědomá a vše se snaží za každou 

cenu zvládnout.  

V práci jí dělaly velké potíže signály. Většinou se řídila slovy 

méně, více, krát a dohromady. Ve chvíli, kdy se tyto signály 

objevily ve funkci antisignálů, či jich bylo více najednou, nevěděla 

si Zuzka rady. Ze záznamu je přesně znát, kde si je svým výpočtem 

jistá a kde ne. Ve všech případech se opravdu jednalo o úlohy, ve 

kterých chybovala. 

Byla jsem trochu překvapena Zuzčinými neúspěchy v úlohách 

vyžadujícími násobení a dělení. Musela jsem se pozastavit nad tím, 

že ačkoliv od začátku věděla o tom, u kterých úloh se násobí a dělí, 

nevyužila toho. 

V této činnosti bylo zřejmé, že Zuzka nespojuje matematiku a 

realitu. Jedna věc je pro ni všední realita a druhá matematika. Ve 

své mysli zřejmě přísně odděluje svět matematiky a reálný svět. 

Nijak ji nepřekvapovalo, že jí vyjde 36 pater v paneláku. V realitě 

to sice možné není, ale v matematice asi ano. 

Celkově se mi jevilo, že se samotným násobením tak velké 

potíže nemá. Jen si musí úlohu správně představit. S dělením měla 

již podstatně větší potíž. Úlohu nejen těžce chápala a přestavovala 

si ji, ale i samotné dělení jí činilo velké potíže. Nějak neví, jak na 

něj. 

 

2.1.2 Průběh Markovy práce (viz příloha 3) 

 

Marek se do práce pustil okamžitě. Přečetl si zadání první 

úlohy a bez přemýšlení napsal 5 + 4 = 9. Jediné, kdy se trochu 

zamyslel bylo, než napsal odpověď. Ze záznamu není zřejmé, zda 

si úlohu přepočítával, či přemýšlel nad formulací odpovědi. 
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V odpovědi mu pravděpodobně dělalo největší potíž užití 

správného gramatického času.  

Úlohu vypracovával 2 minuty. 

 

S druhou úlohou se zabýval ještě méně. Jednou si ji přečetl, 

hned napsal výpočet a bez váhání i odpověď.  

Úlohou se zdržel jen 40 sekund. 

U každé úlohy jsem se při rozboru Marka ptala, zda si nyní 

myslí, že má úlohu vypočítanou správně. U první i u druhé úlohy si 

byl správností naprosto jistý. 

 

Po přečtení zadání třetí úlohy mi Marek hlásil, že v zadání 

našel chybu. Šla jsem tedy k němu a ptala se, kde. On řekl: „Kolik 

stupňů bylo naměřeno původně, původně bylo 8.“ Sdělila jsem mu, 

že úloha je zadaná dobře, ale že je na něm, jak si s ní poradí. 

Marek si znovu přečetl zadání a automaticky bez velkého 

přemýšlení napsal výpočet. Zvolil 8 – 2 = 6. Ze záznamu se mi 

zdálo, že si pouze myslel, že úloha má špatně zadanou otázku a 

nikoliv, že na ní nejde nic počítat. Rozhodl se tedy pro výpočet, 

který se mu zdál nejpravděpodobnější, neboť se v zadání 

objevovalo slovo klesnout. Proto zvolil odčítání. Nad odpovědí 

nijak dlouho nepřemýšlel a výsledek zasadil do otázky ze zadání. 

Překvapilo mě, že ačkoli si s úlohou nevěděl rady, 

nepopřemýšlel nad ní a prostě jen něco udělal. 

Tato úloha mu zabrala jen necelé 2 minuty. 

U této úlohy si byl také správností jistý. Požádala jsem ho tedy, 

aby mi to zkusil nakreslit. Marek nakreslil teploměr, na něm 

stupňovou řadu od jedné do osmi a tím skončil. Ptala jsem se, kdy 

tuto teplotu teploměr ukazoval. Marek nevěděl. Zeptala jsem se, 

kolik stupňů bylo naměřeno potom, co teplota o dva stupně klesla. 
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Marek si znovu přečetl zadání a odpověděl osm. Zopakovala jsem 

tedy svůj původní dotaz, kde jsem se ptala na to, kdy teploměr 

vypadal přesně tak, jak ho Marek nakreslil. Marek odpověděl: 

„Když klesla o dva stupně.“ Dále jsem se ptala, kolik tedy bylo na 

teploměru původně. Marek bez delšího přemýšlení nahlédl do 

svého původního výpočtu a řekl šest. Poté, co číslo vyslovil se 

zarazil a řekl osm. Zeptala jsem se: „Osm bylo původně?“ A 

Marek odvětil: „Né, deset bylo původně. Když o dva klesla, takže 8 

+ 2 je 10.“ Moje otázka nyní směřovala k důvodu změny názoru na 

výpočet. Marek mi řekl, že protože si myslel, že je tam mínus. Ptala 

jsem se z čeho usuzoval, že tam bude mínus. Marek řekl: „Já jsem 

si zapomněl přečíst to poté, takže jsem četl: teploměr ukazoval 8 

stupňů, co teplota klesla o 2 stupně. Kolik stupňů bylo naměřeno 

původně?.“ 

 

Čtvrtou úlohu si téměř dvě minuty četl a poté bez náznaku 

počítání přešel ke čtení další úlohy. Vrátil se k ní po vypočítání 

deváté úlohy, když mezi úlohami listoval. Po přečtení ji ihned bez 

delšího přemýšlení vypočítal.  

Jen 1,5 minuty mu trvalo úlohu správně vyřešit. 

U čtvrté úlohy si byl správností také jistý. Chtěla jsem po něm 

vysvětlení, proč si to myslí. On mi úlohu rozebral a znovu správně 

vypočítal. 

 

Do výpočtu páté úlohy se pustil hned po přečtení. Nejprve 

napsal 8 – 5 =, poté před výpočet dopsal Petr a následně výpočet 

dopočítal. Znovu si přečetl zadání a pokračoval ve výpočtu. 

Nejprve napsal Jana a pak připsal samotný výpočet 8 + 2 = 10. 

Teprve, když se zabýval odpovědí, si všiml, že otázka v úloze je 

špatně zadaná. Skutečnost mi ihned sdělil a rovnou sám řekl, jak 
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by tedy podle něj měla otázka vypadat. Já mu jeho tvrzení 

potvrdila a on pokračoval. Odpověď napsal bez většího 

přemýšlení. 

Počítáním páté úlohy se zabýval necelé 4 minuty. 

Tuío úlohu si automaticky přečetl i s výpočtem a řekl: „Taky 

dobře.“ Ptala jsem se, co se v úloze odehrává. Marek mi ji po 

částech četl a v průběhu rovnou počítal.  

 

Ihned se pustil do šesté úlohy. Pak napsal slovo dohromady a 

chvíli přemýšlel.  Bylo vidět, že myšlenky má rychlejší, protože 

nejprve k dohromady napsal 13. Evidentně si hned uvědomil 

absenci výpočtu a před třináctku jej doplnil. Dále znovu nějakou 

dobu četl zadání a přemýšlel. Po chvíli doplnil výpočet o – 5. Pak 

se zamyslel a 5 přepsal na 4. Vypadalo to, jakoby se v zadání jen 

překoukl, neboť obě čísla byla napsána vedle sebe a jen oddělena 

tečkou ve větě. Po opravení nahlédnul na okamžik na další úlohu a 

hned se vrátil zpět a úlohu dopočítal. Jeho výpočet tedy vypadal 

takto: „8 + 5 =  13 – 4 = 9.“  Odpověď napsal bez většího 

přemýšlení.  

Touto úlohou strávil 6 minut. 

Poslední úlohou na sčítání a odčítání si i nyní celou přečetl a 

rovnou nahlas přepočítal. 

 

Když se dostal k úlohám vyžadující dělení, přečetl si první 

z nich, a aniž by ji zkusil vypočítat, přešel k zadání další úlohy.  

K úloze se dvakrát vrátil. Poprvé potom, co získal výpočet 

osmé úlohy, kdy této sedmé úloze věnoval další 2 minuty 

přemýšlení a podruhé se k ní vrátil po dopočítání deváté úlohy. 

Trvalo mu téměř další minutu, kdy nad touto úlohou přemýšlel, 

než se zeptal. Ptala jsem se, čemu nerozumí a on zda to je 24 x 6. 
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Řekla jsem, že to mu říct nemůžu, ale pokud si s ní neví rady, 

může ji klidně vynechat, ale že by se o to ještě pokusit mohl. 

Marek se do ní tedy pustil a ač se mě ptal na násobení, ve svém 

výpočtu odčítal.  

Úlohou se celkově zabýval přes 5,5 minuty. 

Po přečtení první úlohy vyžadující  násobení a dělení pronesl: 

„Jo, to sem si myslel, že jsem zblbnul.“ Nyní jsem se zeptala jak ví, 

že to má špatně a on mi sdělil, že si to přečetl. Ptala jsem se tedy, 

zda by to nyní vypočítal jinak. On, že ano. Dala jsem mu  možnost 

úlohu přepočítat. On začal tím, že nahlas úlohu znovu přečetl a 

pak řekl: „Takže 24 x 6 –, ne“ a zarazil se. Informovala jsem ho o 

možnosti si výpočty napsat. On delší dobu přemýšlel, tak jsem mu 

připomněla, že to chtěl násobit. Snažil se násobit z hlavy, tak jsem 

ho vybídla, aby si výpočet napsal. Násobil tímto způsobem:   

6 x 24 = 120 + 4 x 6 = 144. Marek myslel, že nyní přišel na řešení. 

Přečetla jsem mu, že panu Novákovi bylo 24 let, že měl syna a 

podle něj, tomu synovi je 144. Má otázka zněla, zda je to možné. 

On řekl, že není. Ptala jsem se na důvod. Marek mi řekl: „Protože 

by to muselo být šestkrát více.“ Ptala jsem se, jak to tedy udělá, 

když je to šestkrát méně. Marek uvažoval nahlas nad tím, že jeho 

původní výsledek (18) to být nemůže a já se hned zeptala na důvod 

tohoto tvrzení. On to odůvodnil tím, že by tam nemohlo být to krát 

a pokračoval v úvahách. Další pronesenou Markovou myšlenkou 

bylo 24 – x 6. Marek se v tuto chvíli ocitl v koncích. Po chvíli začal 

vyjmenovávat, co vše může s čísly dělat. Hned se zastavil u děleno 

a řekl, že to je ono. Připomněla jsem mu, že sčítání jsme také ještě 

nedělali a on mi odvětil, že to by v zadání nebylo to méně. Já na to 

reagovala tím, zda děleno je méně. Marek, že ano a pustil se do 

výpočtu. Napsal 24 : 6 = 6. Zeptala jsem se, zda je 6 x 6 24, Marek 

řekl, že ne a počítal znovu. Na chvíli se zarazil a já se ptala, jakým 
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způsobem takové příklady počítá. On mi začal vysvětlovat, že si 

najde nejbližší společný násobek, ale že tohle by muselo být se 

zbytkem. Pak se na chvíli odmlčel a řekl: „Ne, nezbude, jsou to 4.“ 

Pro kontrolu jsem se ještě zeptala, zda je možné, aby synovi byly  

4 roky, když je tatínkovi 24 a on, že to možné je. 

 

Osmou úlohu si přečetl a ihned poté bez většího přemýšlení 

napsal celý výpočet. Nepřemýšlel ani nad tím, jak výpočet sestavit 

ani nad samotným násobením. Avšak ihned poté se bez napsání 

odpovědi vrátil k předešlému zadání, které přeskočil. Odpověď 

napsal až po dvou minutách, ve kterých znovu přemýšlel nad 

sednou úlohou. 

Touto úlohou se zabýval celkově necelé 2 minuty. 

Při rozboru  úlohu rovnou sám po přečtení nakreslil a znovu 

vypočítal. Nejprve napsal 5 x 8 = 40, tak jsem se zeptala, kde vzal 

těch osm. Marek mi řekl, že to jsou ty svíčky a k obrázku dopsal  

4 + 4 = 8. Znovu ještě přepočítal 5 x 8 a řekl: „Jo, je to dobře.“ 

 

U deváté úlohy napsal bez přemýšlení 48 : 12 = , ale 

s vypočítáním měl potíže. Trvalo mu minutu a půl, než napsal 44. 

Ze záznamu není zřejmé, co ho k tomuto výsledku vedlo. Nad 

odpovědí mnoho nepřemýšlel a automaticky ji napsal.  

3 minuty strávil nad touto úlohou. 

Při  rozboru se u deváté úlohy trochu  zarazil. Zde si správností 

jistý nebyl. Ptala jsem se ho, co se v zadání dozvěděl. On mi řekl, 

že v celém domě je 48 oken a v každém poschodí je 12 oken, a to že 

znamená, že třeba 5 bylo v jednom bytě, 5 ve druhém a 2 na 

chodbě. Pak pronesl: „Takže Novákovi bydleli…“ a odmlčel se na 

delší dobu. Pak jsem mu připomněla, co ví, a zeptala se, jak přišel 

na těch 44. On že to dělil. Požádala jsem ho, aby to ještě jednou 
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přepočítal. Velmi dlouho na výpočet jen koukal. Po chvíli jsem mu 

připomněla, že  u předchozí úlohy říkal, že si musí při dělení najít 

nejvyšší společný násobek. Na to se již trochu chytl. Nejprve jsem 

měla dojem, že se plácá v násobcích, ale on najednou řekl, že je to 

4. Chtěla jsem, aby mi to dokázal a on napsal 48 : 12 = 4 a počítal 

1 x 4 = 4 a 2 x 4 = 8, takže 48. Ptala jsem se ho, jak přišel na těch 

44, ale on mi řekl, že si to již nepamatuje. Potom, co jsem si 

později prohlédla záznam, jsem nabyla dojmu, že použil na dělení 

podobný způsob jako na násobení. Myslím, že 44 získal takto:  

48 : 12 =, 4 : 1 = 4 a 8 : 2 = 4, tedy že dělil desítky desítkami a 

jednotky jednotkami. 

 

Po vypočítání čtvrté úlohy byla další řešenou úlohou úloha 

desátá. Marek si ji pozorně přečetl a napsal výpočet  

5 + 13 = 18 – 3 x 5 = 3. Po chvíli přemýšlení výpočet škrtnul a 

napsal jiný. Tentokrát 5 + 13 = 65 – 3 x 5 = 50. Poté si znovu 

přečetl otázku a napsal odpověď. 

Úloha mu trvala 3,75 minuty. 

Desátou úlohu si po přečtení ihned nakreslil. Nakreslil 5 beden. 

Do první udělal 13 koleček a do každé další bedny místo kuliček 

napsal 13. Pak četl úlohu dál (v každé bedně byly tři rozbité) a 

v první bedně škrtl 3 kuličky a v každé další přeškrtl číslici 3. Poté 

přepočítal zbytky v bednách a řekl, že 50 skleniček bylo v pořádku. 

Ptala jsem se, proč ve svých původních výpočtech škrtl  

5 + 13 = 18 – 3 x 5 = 3, on mi vysvětlil, že 5 x 13 je 65 a ne 18. 

Namítla jsem ale, že to vypadá, že ve výpočtu nemá x, ale +. On mi 

odporoval a řekl, že to je x a jen to chybně vypočítal.  

 

Poslední úlohou se také moc dlouho nezdržel. Ihned po přečtení 

napsal 6 x 14 = 84, po chvíli dopsal -, po další chvíli 12 = 72. 
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Napsal odpověď a před napsáním poslední části odpovědi si pro 

kontrolu kroužkoval výsledky ve výpočtu. Nejprve 84, poté 72 a 

nakonec 12, kterých napsal do poslední části odpovědi. Jakmile 

větu dopsal, řekl, že má. 

Poslední úlohou strávil Marek 4 minuty. 

Poslední úlohu si opět ihned nakreslil a nahlas popisoval, co 

právě dělá. Nakreslil 6 čtverců a do každého napsal číslo 14. Poté 

nahlas přečetl pokračování zadání a následně to zobrazil 

napsáním dvanáctky do každého čtverce. „A teď spočítám 6 x 12.“ 

Ptala jsem se, proč 12, proč tedy v původním výpočtu má 6 x 14. 

Marek mi to vysvětlil tak, že minule nejprve počítal celkový počet 

bonbónů. Ptala jsem se, proč od toho potom odečítal 12. A on mi 

vysvětlil, že 14 – 2 je 12. Ptala jsem se, zda z celkového počtu tedy 

odčítal to, co zbylo v jednom balíčku. Marek se trochu zarazil a šel 

na úlohu z jiné strany. Napsal si 84 - 6 x 12 = , poté si vypočítal 

 6 x 12 = 72 a pak 84 – 72 = 12. Ptala jsem se, co je tedy těch 12. 

Marek mi řekl, že to je to, co snědl z jednoho balíčku. Na to jsem 

mu připomněla, že v zadání má, že z jednoho balíčku snědl 2. 

Marek se zamyslel a řekl, že to je to, co snědl dohromady. Má další 

otázka se týkala toho, jak na číslo 12 přišel ve svém původním 

výpočtu a Marek mi řekl, že si vypočítal 6 x 2 z hlavy. Na závěr 

jsem ho upozornila na jeho různé způsoby počítání jedné úlohy, 

kdy  přesto získal stejný výsledek. 

 
 
Závěr: 

Marek s prací nijak velké potíže neměl. Chyboval spíše 

z nepozornosti či z toho, že si zaměnil postup řešení s jinými 

početními operacemi. Viz 48 : 12 = 44. I Markovi občas dělaly 

potíže signály, ale myslím, že šlo opět spíše o nepozornost.  
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Z Markovy práce bylo evidentní, že když si není jistý tím, co 

má s úlohou dělat, prostě se zadanými čísly jen něco udělá. 

Většinou využije signálu pro určení početní operace. Nad smyslem 

úlohy již v tuto chvíli nepřemýšlí. Je tedy zřejmé, že mu jde o 

nějaké řešení úlohy a ne o zjištění odpovědi na otázku. 

 

 

2.1.3 Zhodnocení vstupního experimentu: 

Marek měl s prací menší potíže než Zuzka. Ta nad úlohami 

strávila o 20 minut více času a jak se později ukázalo, také 

mnohem více chybovala. Potíže se signály měly sice obě děti, ale 

Marek v mnohem menší míře. V úlohách s násobením neměl 

Marek oproti Zuzce téměř žádný problém.  

Z tohoto experimentu vyplynulo, že obě děti mají potíže 

s dělením. A to jak s rozpoznáním potřeby dělení, tak i se 

samotným výpočtem. 

Zdálo se mi, že velkým důvodem Markova neúspěchu je spíše 

jeho zbrklost. Chce mít všechno rychle hotové a s ničím nechce 

strávit více času, než je nezbytně nutné. Toto vidím i jako důvod 

chyb v početních operacích.  

Musím se přiznat, že ačkoli jsem tvorbě úloh věnovala mnoho 

času a několikrát je kontrolovala, položila jsem chybně jednu 

otázku. Práci dětí to nijak nenarušilo, Marek mou chybu ihned po 

přečtení objevil a sám řekl, jak by dle něj měla otázka znít. 

Zuzčinu práci tato má chyba nijak nenarušila. Chybu v textu si 

opravila ještě předtím, než začala úlohu řešit. 
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2.2 Pavučiny 

 

Prostředí Pavučin bylo pro obě děti zcela nové, neboť ve 

škole pracují s učebnicí od nakladatelství Prodos a paní učitelka 

prostředí Pavučin z jiných zdrojů nezná a tudíž ho ve svých 

hodinách matematiky nemůže aplikovat.Tomuto prostředí jsme se 

věnovali tři vyučovací hodiny, které byly uskutečněny ve čtvrtek  

5. 2. 2009, kdy se hodiny zúčastnil pouze Marek. V pondělí  

9. 2. 2009, kdy byly na hodině přítomny obě děti. Marek měl 

pokyny, aby Zuzce z počátku radil jen na mé vyzvání. Třetí setkání 

se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 2. 2009, kdy již obě děti pracovaly 

samostatně. 

V průběhu práce každé dítě vyřešilo nejméně 20 

pavučinových úloh.  

 

První seznámení s prostředím: 

Pro první kontakt s prostředím jsem zvolila vzorovou 

pavučinu (viz obr.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavučinu jsem Markovi předložila a ptala se ho, zda ho 

napadne, co by se s tím dalo dělat, když ví, že úloha je již 

2

3 4

1

2

1

3

Obr. 1: Pavučina pro seznámení s prostředím 
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vyřešená. Marek se zamyslel a po chvíli řekl, že neví. Snažila jsem 

se ho různými otázkami navést, ale nepomáhalo to. Nakonec to 

vzdával úplně. Proto jsem mu podstatu tohoto prostředí vysvětlila 

sama. Velmi mě překvapilo, že si s úlohou vůbec neporadil. 

Nenapadalo ho nic, k čemu by se toto prostředí dalo využít.  

Zuzka si se vzorovou úlohou poradila lépe. Sice sama na 

samotný princip nepřišla, ale ihned se pustila do práce a nahlas 

vymýšlela, co by se s obrázkem dalo dělat. Nejprve řekla, že může 

čísla seřadit podle velikosti (1,2,3,4). Dále pak navrhla, že je 

možné spočítat šipky stejných barev. U tohoto jsem se zastavila, 

neboť Zuzka řekla, že výsledek počtu šipek od jedné barvy může 

napsat nad šipky bokem. Ptala jsem se, zda jí to v této úloze 

souhlasí. Zuzka si to přepočítala a řekla, že ne. Po chvíli jsem 

vyzvala Marka, aby jí zkusil napovědět tak, aby jí vše hned 

neprozradil. Marek se zaměřil na tři barevné šipky bokem a řekl 

Zuzce, že čísla nad trojicí šipek znázorňují určitou hodnotu. Nijak 

jí tato rada nepomohla. Nakonec jí po chvíli musel Marek princip 

pavučin vysvětlit.  

 

Příklady řešených úloh: 

 První řešenou úlohou byla jednoduchá pavučina (viz obr.2). 

Poté, co Marek dostal zadání s otázkou, v čem se tato pavučina liší 

od té vyřešené, řekl: „Chybí tady čísla. Takže tady bude 1, tady 2 a 

tady 3. Vlastně ne, to nemusí.“ Ptala jsem se, jak se dají ta čísla 

zjistit. Marek se na chvíli zamyslel a poté postupně všechny 

hodnoty správně určil. Ani Zuzka s touto úlohou neměla potíže. 

Vyřešila ji ihned bez většího přemýšlení. 
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Následující úlohu (viz obr.3) uvádím z toho důvodu, že je na 

postupu řešení obou dětí zřejmé, že se děti nedívají na úlohu 

komplexně, ale jen hledají nejjednodušší cestu. Jak Zuzka, tak i 

Marek začali s řešením úlohy přes první řádek. Jedině v tomto 

řádku jsou dvě zadané hodnoty, a proto se jim pravděpodobně 

zdálo, že se bude jednat i o nejjednodušší cestu. Postupovali oba 

stejně a nejprve si náhodně určili hodnotu zelené šipky vedoucí od 

čísla 12. Nezávisle na sobě, aniž by si mohli radit, určili hodnotu 

této šipky 3. Automaticky oba doplnili hodnotu růžové šipky, která 

jim vyšla 2. A teprve poté dopočítávali zbytek úlohy až do chvíle, 

kdy zjistili, že jim to nevychází. Marek zkusil postupovat jinou 

cestou a určil si, že oranžová šipka vedoucí od čísla 12 má hodnotu 

1 a dopočítal spodní řádek. Opět ale zjistil, že mu to nevychází 

4

2 3

1

4

2 3

1

Obr.2: Zadání a řešení první řešené pavučiny 

Řešení: 

2

3

1
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V tuto chvíli již Zuzka šla správnou cestou. Určila si, že hodnota 

zelené šipky je 1 a po zelených šipkách dopočítala zbylá čísla. 

Jistotu správnosti neměla. Trochu ji zmátlo, že jí vyšla hodnota 

růžové šipky 4. V zápětí však nahlas pronesla: „Růžová je 4? To 

mi ale nevadí, protože je tam jen jednou.“ To už i Marek správné 

řešení nalezl. Když jsem se ho zeptala na postup, řekl, že oranžová 

šipka být jedna nemůže, tak zkusil tuto hodnotu dát zelené šipce. 

12 17 

Řešení: 

12 17 

Obr.3: Zadání a řešení zajímavé pavučiny 

13 

14 15 16 

4

2

1
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Zajímavý objev nastal i v další úloze (viz obr.4). Zde Marek 

nejprve určil barvu růžové šipky, následně doplnil číslo 11 a po 

chvíli přemýšlení i číslo 8 a hodnotu oranžové šipky. Zeptala jsem 

se Marka, jak ví, že musí doplnit zrovna číslo 8. On mi odvětil: 

„Protože 7 + 1 je 8 a 8 + 1 je 9.“ Já jsem na to namítla, že hodnotu 

oranžové šipky přeci nezná a zda by mu to tedy nevyšlo i s jinou 

hodnotou. Marek se hájil tím, že by to jinak nevyšlo. Chtěla jsem 

po něm, aby mi své tvrzení dokázal. Marek nevěděl a stále tvrdil, 

že to prostě jinak nejde, že by mu to jinak nevyšlo do té 9. Vyzvala 

jsem ho tedy, aby mi ukázal, jak by to vypadalo, když bych tam 

chtěla místo 8 napsat 6. On na to: „To nejde, protože 7 + 1 není 6.“ 

Ptala jsem se, zda tedy nemůže odčítat od sedmičky, že tak by mu 

to vyšlo. Marek mi na to řekl, že tak by to možné bylo, ale že mu 

to nevyjde do té 9. Namítla jsem, zda by to opravdu možné bylo i 

kdyby tam tu 9 neměl. Marek, že ano. Já se ho zeptala, zda 

7

9

Řešení: 

7

9

Obr.4: Zadání a řešení druhé zajímavé úlohy 

2

3

1

8 11 

12 10 
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zohlednil i směr šipek a on na to, že teda ne. A poté dodal: „Jedině, 

kdyby mohla být oranžová šipka -1.“  

Stejnou situaci jsem zkusila rozebrat i se Zuzkou, ale ta mi 

dala jasný důkaz nemožnosti jiného řešení hned a tak jsem to s ní 

již nijak více neřešila. Zuzka mi na prosbu o důkaz řekla: „Může to 

být i 7 + 2, ale to by tady nemohla být ta devítka. Takže tam může 

být jen 8, protože mezi 7 a 9 je jen 8.“  

 

Práce na zemi: 

3

4

6

5

6

7

6 2

3

1

Řešení: 

3

4

6

5

6

7

6 2
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1

Obr.5: Jedna z prvních úloh řešených na zemi 
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Pro zpestření práce v tomto prostředí jsem využila místa na 

podlaze a předem dětem připravila velké barevné šipky a kartičky 

s čísly. Ze začátku děti dostávaly u každé úlohy jen to, co pro 

řešení úlohy skutečně potřebovaly a později dostaly šipky a 

kartičky s čísly pro všechny úlohy řešené ten den. Nejprve měly 

děti zadané pavučiny (viz např.obr.5), kde věděly přesný tvar, 

všechna čísla, hodnoty šipek a v pavučině měly pouze určit barvy a 

směry šipek.  U těžších úloh si mohly zvolit samy, zda budou 

úlohu řešit na zemi či pouze v písemném zadání. 

Děti při získávání řešení postupovaly tak, že si nejprve 

sestavily z čísel a šipek to, co věděly ze zadání a teprve poté se nad 

zadáním zamyslely. Řešení vždy prováděly nejprve do písemného 

zadání a teprve, když si byly v zadání nějakým krokem jisty, 

udělaly tentýž krok do velké skládané pavučiny na zemi.  

Při společné práci na zemi byly obě děti aktivní, ale každý 

z nich jinak. Zuzka byla více aktivní v celkovém řízení činnosti, 

Marek většinou jen podával to, co mu Zuzka řekla. Avšak když se 

dostala Zuzka do úzkých, byl jí Marek nápomocný a logicky jí vše 

vysvětlil. Takže bych si dovolila tvrdit, že byly rovnocennými 

partnery. 

 

Zobecnění: 

V tomto prostředí bylo velmi zajímavé, že děti některé 

skutečnosti v pavučině viděly hned a jiné ne. V podstatě se mi nyní 

jedná stále o stejný model, kdy mezi dvěma čísly jedno chybělo a 

obě šipky, které tato čísla spojovaly, byly stejné hodnoty.  

Nejdůležitějším jevem, který mě zaujal při jejich řešení, bylo 

vyřešení číselné posloupnosti (viz obr.6, 7, 8, 9). Jedná se jen o 

neznámé mezi dvěma známými čísly propojené šipkami stejné 

hodnoty. Stačilo jen mít čísla jinak poskládaná, a přestože se 
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jednalo téměř o totéž, pro ně to totéž nebylo. Když byla všechna 

čísla vedle sebe, byť byla pavučina rozložitá, ani jeden neměly 

potíže (viz obr.6 – jedná se jen o tmavší část). Potíže se nevyskytly 

ani v situaci (viz obr.7), kde byla neznámá přes vnější hranu, a to 

opět i přes rozložitou pavučinu. 

 

Avšak v případech, kdy se jednalo o neznámou jakkoliv 

uvnitř pavučiny (viz obr.8) či více neznámých na sobě závislých za 

sebou (viz obr.9), problémy nastaly. Ani jeden neviděl možnost 

řešení v následujících situacích logicky. Oba tak docházeli 

k výsledku metodou „pokus omyl“. 

 

Obr.6: Pavučina s neznámou uprostřed Obr.7: Pavučina s neznámou přes vnější 
hranu 

Obr.8: Pavučiny s neznámou uvnitř pavučiny 
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Velmi obtížné bylo pro obě děti také hledání vlastních chyb. 

Pokud se jim do úlohy „připletla“ chyba (většinou jen 

z nepozornosti), bylo pro oba velmi obtížné ji najít. Zvláště pak, 

když šlo o chybný směr šipky. Tento typ chyby nacházely velice 

obtížně. Pokud pracovaly společně, nacházely chyby lépe, neboť 

na chybu upozornil většinou ten, kdo ji nezpůsobil. A to i v případě 

směru šipek a bez mého předchozího upozornění. Toto považuji za 

důkaz, že obě děti po celou dobu našeho setkání naplno pracovaly 

a vše si po tom druhém přepočítávaly a tím kontrolovaly jeho i 

samy sebe. 

 

Závěr: 

 Překvapilo mě, jak rychle obě děti princip pochopily a již 

první hodinu se v předložených pavučinách rychle orientovaly. 

Zuzka sice z počátku chvíli tápala při určování směru šipky, ale 

s Markovou pomocí se v šipkování začala rychle orientovat. Také 

mě překvapilo, že ač je pro Marka termín hodnota běžný ve svém 

pravém významu, pro Zuzku ne.  

Marek u tohoto prostředí myslel hodně dopředu. Často udělal 

nějaký tah, kterému předcházely jiné výpočty, aniž by na sobě dal 

Obr.9: Pavučiny s několika na sobě závislými neznámými 
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znát, že se mezivýpočty vůbec zabýval. Další, v čem se děti lišily, 

byl způsob výpočtu. Zuzka zůstávala u formulace „2 a kolik je 4“, 

čili využívala pro mi automatické dopočítávání do celku. Marek si 

výpočet sám „přetáčel“ dle potřeby a stejný výpočet řešil tak, že 

nejprve si řekl obdobnou formulaci jako Zuzka a poté pronesl: „To 

je jako 4 – 2, takže 2.“ K určení svého řešení tedy používal 

inverzní operaci ke sčítání.  

Velmi mne zaujal Markův objev, kdy si chtěl pomoci 

k opačnému směru šipky záporným číslem. Bylo to pro mě 

zajímavé, neboť záporná čísla ve škole ještě neprobíral a jeho 

prvním seznámením se zápornými čísly bylo krokování, kterému 

jsme se předtím věnovali jen 4 hodiny a na záporná čísla narazili 

jen okrajově. Sice jsme jim poté pozornost věnovali, ale nikdy 

dříve by mě nenapadlo, že je možné, aby dítě s dyskalkulií bylo po 

tak krátké době schopno takto uvažovat. Byl to pro mě důkaz, že 

princip záporných čísel Marek pochopil a dokáže ho využívat.  

Celkově bych řekla, že Marek se při neúspěchu velmi rychle 

vzdává, ale u Zuzky to bylo naopak. Velmi se vždy snažila uspět a 

nad úlohami také více přemýšlela. A to i přes případný neúspěch. 

Vyřešení většiny úloh jí trvalo podstatně déle než Markovi, ale 

téměř vždy se tím vyhnula chybám z nepozornosti, se kterými 

zápasil Marek. Ten se snažil mít vše co nejrychleji hotové, čímž 

z nepozornosti chyboval, a když mu úloha nevycházela, vzdal ji.  
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2.3 Obchodní dům 

 

Prostředí Obchodní dům bylo pro děti opět zcela nové. 

Nesetkaly se s ním ze stejných důvodů jako u prostředí Pavučin. 

S dětmi jsem sehrála pouze jednu hru, která však trvala po dobu 

třech vyučovacích hodin na třech po sobě jdoucích sezeních. Ta se 

uskutečnila ve čtvrtek 12. 2. 2009, pondělí 16. 2. 2009 a středu  

17. 2. 2009. Původně jsem měla v plánu zahrát nejprve moji 

připravenou verzi obchodního domu a další hodinu vytvořit jiný 

obchodní dům podle návrhu dětí, který by si samy zkusily zahrát. 

Ale vzhledem k tomu, že se první verze hrála tři hodiny, na další 

již nezbyl čas. 

 

Oproti běžnému způsobu hraní jsem z praktických důvodů 

(doma jsem jinou nenašla) použila kostku, kde byla pouze čísla  

1 – 3, a každé z nich bylo na kostce dvakrát. Dnes tento tah vidím 

jako kladný, neboť nám jedna hra sice zabrala mnohem více času, 

ale zároveň se mnohem více počítalo.  

Před vlastní hrou jsem vyhlásila pravidlo, že kontrolu 

správnosti výpočtu vylosované úlohy musí provést zároveň se 

mnou i druhý dětský hráč. Ten také rozhodoval o tom, zda jeho 

protihráč smí či nesmí postoupit dál. Většinou to skončilo tak, že i 

se špatnou odpovědí se postupovalo, pokud hráč své tvrzení 

opravil dříve než protihráč, či alespoň jedna část odpovědi byla 

správná. Bylo dobře, že to takhle dopadlo, neboť to vedlo k tomu, 

že si děti navzájem pomáhaly a zároveň i měly větší motivaci hrát 

dál. 

Já jsem se do hry také zapojila jako hráč. Moje odpovědi 

kontrolovaly obě děti a stejně tak i určovaly, zda smím či nesmím 

postoupit. Jako hráč jsem měla výbornou možnost do hry více 



 45

zasahovat. Mnohdy jsem schválně nahlas uvedla chybný výpočet a 

pak sledovala reakci dětských hráčů.  

Při samotné hře jsme se domluvili, že dům nebude mít 

přízemí,  značení bude začínat 1.patrem.  

 

První seznámení s prostředím 

Děti nejprve určovaly podle zadání umístění jednotlivých 

oddělení v obchodním domě. Toto umisťování oddělení byla 

samostatná činnost, která samotné hře předcházela. V této činnosti 

děti pracovaly odděleně a nejednalo se o stejný obchodní dům jako 

při následné hře.  

Zajímavé bylo, že ačkoli hned v první větě bylo napsáno, že 

oddělení hraček je ve 3. podlaží, zapsala to do obchodního domu 

jen Zuzka. Marek opět myslel pravděpodobně rychleji než psal. 

Nejprve označil oddělení potravin a oddělení sportu, ale pro 

umístění těchto oddělení do jednotlivých pater musel vycházet 

z umístění hraček. Musel tedy umístění hraček brát v úvahu. To, že 

hračky do obchodního domu nezaznamenal, ho mátlo při dalším 

určování, které již přímo s hračkami nesouviselo. Políčko měl 

prázdné a tudíž s ním pořád počítal pro zbylá oddělení. 

Obě děti měly potíže se slovy výš a níž. Zuzka chybovala 

s těmito slovy v souvislosti s obsahem antisignálu. A to ve chvíli, 

když určovala umístění potravin. V zadání měla uvedeno. 

„Oddělení hraček je ve 3. podlaží a to je o 2 podlaží výše, než 

oddělení potravin. Ve kterém podlaží je oddělení potravin?“ Zuzka 

se začala zabývat potravinami a v úloze viděla napsáno o 2 podlaží 

výše a automaticky to tímto způsobem určila. Své chyby si všimla 

až ve chvíli, kdy měla umístit oddělení sportu. Marek si tyto pojmy 

pletl s čísly pater. Takže v případě 3. úlohy, kdy se jednalo o 

oblečení, které je o 3 patra výš než potraviny, určil oblečení do 
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třetího patra místo hraček. Tato úloha dělala potíže i Zuzce. 

V zadání bylo mnoho nadbytečných informací a v textu se tak 

ztrácela. Navedla jsem ji tím, že jsem jí podtrhala v textu to 

důležité. I tak se stále ztrácela a opět zápasila s antisignálem. 

Zaměnila si, co je výš a co níž. Jednalo se téměř o tutéž situaci 

jako s určením potravin. Tentokrát jsem ji pomohla otázkou, které 

ze zmiňovaných oddělení je níž. Ona si zadání znovu přečetla a 

řekla, že potraviny jsou níž. Avšak i přes toto zjištění ji antisignál 

stále pletl. Přišla na to až za užití vylučovací metody, kdy si 

zkusila oblečení doplnit do volného patra a počítala, zda jí vyjdou 

tři patra do potravin. 

 

Zajímavé situace 

První zajímavou situací bylo, když Marek chyboval ve 

výpočtu 28 + 12. Vyšlo mu 30, neboť zapomněl připočítat desítku. 

Počítal tedy takto: 8 + 2 = 10, ale pamatoval si jen nulu. Poté si 

řekl 2 + 1 = 3. Dal obě čísla dohromady a vyšlo mu 30. Použil tedy 

algoritmus písemného sčítání. Po napomenutí, aby výpočet 

přepočítal,  použil  pamětný algoritmus. Řekl: „20 + 10 je 30 a  

8 + 2 je 10. A 30 + 10 je 40.“ 

 

Další zajímavá situace nastala i ve chvíli, kdy Marek 

chyboval v úloze: Morče potřebuje v bedýnce vyměnit piliny. 

Budou potřeba dva pytle. Jeden pytel stojí 19,-Kč. Budou stačit na 

jejich zakoupení dvě dvacetikoruny? Marek téměř hned řekl, že 

stačí. Když jsem se ho zeptala, kolik mu paní prodavačka vrátí, 

odpověděl, že 2,- Kč. Ptala jsem se ho, jak na to přišel, že zrovna 

dvě koruny. Pravděpodobně jsem ho tak znejistila svou otázkou, 

jak na tuto odpověď přišel, že následovala dlouhá diskuse, při které 

se oba stále více zamotávaly. Marek mi na to odpověděl, že ne  
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2,-Kč, ale 12,-Kč. Znovu jsem se ho tedy zeptala, jak na výsledek 

přišel. A on mi začal zdůvodňovat: „Protože dvoje piliny stojej 38 

a mám 40. A 40 – 12 je 38.“ Obrátila jsem se na Zuzku, zda s tím 

souhlasí. A ona si výpočet přepočítala takto: „40 – 12 je,“ v tom jí 

do řeči skočil Marek a řekl: „10 – 2.“ Zuzka to automaticky přijala 

a správně nahlas vypočítala, když v tom jí opět přerušil Marek a 

řekl: „A zbyde ti do 40?“ Zuzka přemýšlela, když  Marek pronesl: 

„No, 10.“ Zuzka vyjádřila nesouhlas, ale nebyla schopná Marka 

opravit. Marek se ji snažil navést na svůj chybný výpočet takto:  

„Když máš 38, tak kolik ti zbývá do 10?“ Zuzka na to 2. Marek 

pokračoval: „ A do 40?“ V tuto chvíli jsem jim do rozhovoru 

vstoupila s tím, aby Marek svůj názor napsal. Podala jsem mu 

papír a on začal psát 38 + (viz.obr.10). Nahlas svůj postup 

komentoval takto: „Do deseti ti zbývá 2,“ 2 napsal za plus a 

pokračoval: „A do 40? 10. Takže před to napíšeš tady jedničku.“ 

Jeho výpočet v tuto chvíli vypadal takto: „38 + 12 =.“ Marek nyní 

pokračoval a dopsal jako výsledek 40. Vyzvala jsem ho 

k vypočítání 40 – 12. Marek počítal nahlas: „Takže 40 – 10 je 30 a 

30 – 2 je 8.“ Zeptala jsem se, zda je to skutečně 8. Marek se znovu 

zamyslel a opravil se na 28. Cítila jsem z něj, že si jistý není, a tak 

jsem ho vyzvala k tomu, aby si 30 – 2 napsal. On si úlohu napsal a 

vzápětí se vrátil k prvnímu výpočtu a řekl, že to nebude 12, ale 22. 

Vyzvala jsem ho, aby si to ověřil dalším výpočtem. Napsal si tedy: 

38 + 22 a vyšlo mu 60. Tímto výsledkem si byl jistý a nenechal se 

ode mě nijak zviklat. V tuto chvíli se ozvala se svým názorem 

Zuzka. Ta tvrdila, že 60 je chybný výsledek a že správný je 50. 

Marek se nedal a začal jí výpočet vysvětlovat nejprve slovně a poté 

jí ho celý rozepsal. Slovně tuto situaci doprovázel takto: „Máš  

3 + 2 je 5, ale jsou to desítky, takže 50 a 8 + 2 je 10. A  

50 + 10 = 60.“ Nyní jsem děti vyzvala, aby stejným způsobem 
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vypočítaly jejich původní výpočet (38 + 12). Použily stejný způsob 

výpočtu jako u 38 + 22 a společnými silami konečně dospěly ke 

správnému výpočtu. V tuto chvíli jsem se vrátila k původnímu 

zadání úlohy. Marek ihned po dočtení řekl: „Jé, to jsou 2, tys mě 

zblbla, ale alespoň jsme si procvičili příklady.“  

 

Zajímavá situace nastala ještě ve chvíli, kdy si Zuzka vytáhla 

úlohu, kde měla počítat, kolik jí budou stát 3 sprchové gely, když 

jeden stojí 24. Zuzka si správně napsala výpočet 3 x 24, ale již 

nebyla schopna ho správně určit. Počítala ho takto: „3 x 2 je 6,“ 

šestku napsala. „3 x 4 je 8, 12, 16, takže 16, šestku napíšu a tady 

bude 7.“ Jejím výsledkem bylo tedy 76 místo čísla 72. Marek byl 

již v tuto chvíli velmi netrpělivý a chtěl Zuzku opravit. Já jsem ho 

však zarazila a zeptala se Zuzky, zda si může svůj výsledek nějak 

ověřit. Zuzka chvíli přemýšlela, až jí Marek poradil 76 : 3. Toto 

Zuzka nebyla schopna vypočítat vůbec. Trvalo jí několik minut, 

Obr.10: Markovy výpočty 
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něž se rozhodla využít Markovi pomoci, který jí celý výpočet 

rozebral a pomohl správně vypočítat. Když jsem ho vyzvala, aby 

provedl i zkoušku, napsal si 72 : 3 a počítal tímto způsobem:  

„3 x 10 je 30. 30 + 30 je 60 a zbyde mi ještě 12, takže 4.“ A nyní 

napsal 24. Jeho způsob výpočtu mě velmi překvapil. Zvláště to, že 

si nepsal žádné mezivýpočty a vše si pamatoval a nakonec dokázal 

spojit v jeden výsledek. Věděla jsem, že Zuzka touto úlohou 

mnoho nezískala. Snažila jsem se ji navést na jiné řešení, jehož 

výpočet je pro ni snazší. Vyzvala jsem ji ke znázornění pomocí 

obrázku. Zuzka si nakreslila tři obdélníky, nad každý napsala 24 a 

poté mezi to napsala +. Následně vypočítala 24 + 24 a výsledek 

napsala nahoru. Dále k němu připsala + 24 =. A počítala:  

„4 + 2 = 6,“ šestku napsala. „8 + 4 = 12,“ ale nyní napsala za 6 

číslo 2. Až po mém vyzvání výpočet znovu přepočítala a 6 

přepsala na 7. 

 

Posledním zajímavým momentem, který bych zde chtěla 

zmínit, je situace, kdy Marek získal správný výsledek neobvyklým 

způsobem. Tato situace nastala u otázky, na kterou jsem 

odpovídala já. Úloha zněla takto: Kolik tužek koupila Hanka, když 

u pokladny platila 24 a jedna tužka stála 3.-Kč? Já jsem 

odpověděla 6. Toto číslo jsem zvolila zcela úmyslně, neboť i toto 

číslo má v násobcích číslo 24. Děti jsem tím dokonale zmátla a 

nejprve mi to dokonce uznaly jako správný výsledek. Až poté, co 

jsem se jich zeptala, zda vědí, jak jsem to zjistila, se nad situací 

zamyslely. Po chvíli Marek moje tvrzení vyvrátil tím, že 24 je  

6 x 4 a 6 x 3 je 18. Zeptala jsem se, jaký výsledek je tedy správný. 

Obě děti se zamyslely a snažily se výpočet vyřešit. Zuzka přišla 

s tím, že je to 24 : 3 a pustila se takto do výpočtu: „3 x 4 je 12,“ 

napsala 2 a pokračovala: „4 x 2 je 8, takže 82.“ V tuto chvíli se oba 
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začali smát. Marek ve smíchu řekl: „To je blbost, 82 tužek.“ Poté 

Marek vykřikl, že už ví, že je to 8. Ptala jsem se, jak na to přišel. 

Marek mi odvětil: „Protože 6 x 2 je 12 a 6 x 4 je taky 12.“ Namítla 

jsem, jak může být 6 x 4 taky 12 a on na to: „No, jako plus dalších 

dvanáct.“ Moje otázka směřovala k původnímu objevu ohledně 

osmičky. Vyzvala jsem Marka, aby mi to zkusil napsat 

(viz.obr.11). Vysvětlil mi to tak, že v rámečcích nahoře je to, že 

v každé šestce jsou 2 trojky. Takže když to poté rozepsal a spočítal 

je, vyšlo mu jich 8. Jeho způsob řešení mě velice překvapil a 

zároveň velmi potěšil, neboť je vidět, že si Marek umí v případě 

zapomenutí něčeho naučeného pomoci logickou úvahou. 

     

Zobecnění: 

Potíže nastávaly v úlohách s adresou. V těchto úlohách Zuzka 

vůbec nepoužívala výpočet, ale jen odpočítávala podlaží na 

obrázku. A tak pro ni bylo velmi obtížné pochopit, že když jsem 

např.ve 2.patře a potřebuji se dostat na půdu (8. patro), musím 

počítat i to patro, kam se chci dostat. Zuzka počítala jen vybarvené 

části obchodního domu (viz.obr.12) a vyšlo jí tedy jen 5 místo 6. 

Ke správnému výsledku došla, až když jsem se zeptala, kolik musí 

vyjít schodišť. V této chvíli si ukázala, kde přesně stojí (viz. šedé 

Obr.11: Markův postup při získávání výpočtu 24 : 3 
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kolečko na obr.13) a spočítala všechna schodiště (znázorněna 

modře na obr.13) tak, aby se po nich dostala na půdu (zelené 

kolečko na obr.13).  

Marek tento typ úloh počítal většinou pomocí výpočtu. 

V tomto případě tedy 8 – 2. Když měla Zuzka jeho výpočet 

zkontrolovat, vždy prováděla kontrolu pomocí obrázku.  

Další potíže nastávaly z důvodu numerických chyb. Obě děti 

se dopouštěly mnoha chyb převážně při použití písemného 

algoritmu pro potřeby sčítání i odčítání. Zuzka oproti Markovi 

často chybovala i při násobení a dělení, což bylo dle mě způsobeno 

tím, že je pro ni násobení příliš abstraktní a nemá tudíž představu o 

tom, jak velká hodnota by jí měla přibližně vyjít. Neznepokojí ji 

tedy to, když jí u dělení přirozených čísel vyjde podíl větší než 

dělenec. 

 

Závěr:  

Překvapilo mne, s jakým nadšením děti pracovaly. Toto 

prostředí braly spíše jako společenskou hru, u které bylo třeba i 

 

 

 

 

 

2.patro 

 

půda 

Obr.12: Zjišťování výsledku 
úlohy s adresou pomocí podlaží 

Obr.13: Zjišťování výsledku 
úlohy s adresou pomocí 
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mimochodem počítat. Některé jejich reakce pro mě byly zajímavé. 

A to zejména Markovo logické uvažování a orientace v číslech. 

Mám u něj pocit, že pokud si může výpočet logicky odvodit, nemá 

v něm potíže. Většinou chybuje ve chvílích, kdy jen mechanicky 

počítá naučeným postupem. Překvapil mne i v situaci, kdy jsem si 

vytáhla otázku, kolik zaplatím za 4 kopečky zmrzliny, když jeden 

stojí 5,- Kč. Odpověděla jsem 19 a čekala, jestli někdo zareaguje. 

Zuzka si úlohu přepočítala a sdělila mi, že 20. Já si však trvala na 

svém a hájila svých 19. Zuzka se bránila tím, že 5 x 4 je přeci 20. 

Já však chtěla důkaz. Ten přišel z Markovy strany. Marek, do té 

doby se nezapojující, pronesl: „5 může končit jen 0 nebo 5.“ Tímto 

mě Marek přesvědčil. Ani jedno z dětí nemělo potíže 

s pochopením úlohy, chybovaly tedy většinou pouze ve výpočtu.  
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2.4 Krokování 

 

Ze stejných důvodů jako u předchozích prostředí, bylo i 

prostředí Krokování pro děti nové. Tímto prostředím jsme se 

zabývali 4 vyučovací hodiny. Ve středu 18. 2. 2009 a ve čtvrtek 

19. 2. 2000 krokovaly děti na číselné ose znázorněné pomocí 

barevných bodů na zemi. V úterý 24. 2. 2009 a pátek 25. 2. 2009 

děti samostatně počítaly do pracovních listů (viz.příloha 4) a 

číselnou osu již k dispozici neměly. 

 

Seznámení s prostředím a tvorba zápisu 

Během první setkání se děti seznámily s tímto prostředím. 

Nejprve jsme jen krokovali po podlaze a již po chvíli nám vyvstaly 

potíže s velikostí jednotlivých kroků. Děti se snažily přijít na 

způsob, pomocí kterého by dělaly stejně veliké kroky. Prvním 

nápadem bylo to, že jeden z nich by délku kroku určoval a druhý 

krokoval přesně podle něj. Tento způsob se neosvědčil a tak 

vymyslely, že by si mezi nohy mohly uvázat stejně dlouhý 

provázek. Ale provázek jsme k dispozici neměli, tak jsme nakonec 

společnými silami došli ke značkám na podlaze, které po nějaké 

době samy očíslovaly. 

Asi po dvaceti minutách měla Zuzka potřebu si zadávané 

instrukce zaznamenávat. Bylo to ve chvíli, kdy měla stejné 

instrukce jako Marek, který skončil v jiném bodě, a všichni jsme 

lovili v paměti, jaké ty instrukce vlastně byly. Dala jsem jí tedy 

možnost si trasu předem zaznamenat. V tuto chvíli si ji 

zaznamenala pomocí slova kroky. Později byla nucena přidat ještě 

slova dopředu a dozadu. Tento typ záznamu byl velmi zdlouhavý a 

tak jsem oba vybídla k tomu, zda by nešlo tento zápis nějak zkrátit. 

Marek využil tabulky (viz.obr.14). Povely do tabulky zapisoval 
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způsobem, že každou úlohu zapisoval do jednoho řádku. Tato 

tabulka vznikla ve chvíli, kdy se jednalo jen o dva povely v rámci 

jedné úlohy. Nejprve tedy zapsal úlohu 5 kroků dopředu a 2 

dozadu. Já jsem v tuto chvíli na jeho tabulku reagovala tím, jak by 

do ní zapsal 4 kroky dopředu a 4 kroky dopředu. On je zapsal do 

jednoho rámečku. 

 

Nyní měl každý z nich vymyslet úlohu o deseti povelech tak, 

aby ji mohl zadat tomu druhému. V instrukcích bylo i to, aby se 

pohybovaly pouze po vyznačených bodech na podlaze. Zuzka se 

ihned pustila do práce. Nejprve začala povely psát slovně, ale 

vzápětí si sama vymyslela šipky (viz.obr.15).  

   

 

 

Marek se chvíli trápil se zápisem do tabulky, kde psal povely 

vpřed do jednoho sloupečku a povely vzad do druhého, avšak 

velmi brzy se ve své práci začal ztrácet a zvolil stejný postup 

zápisu jako Zuzka. Marek se totiž ke mně šel na něco zeptat a 

cestou do Zuzčiny práce nahlédl.  

5 

4/4 

 

vpřed vzad 

3 

 

 

Obr.14: Markova tabulka určená k zápisu krokování 

5 dopředu 2    d 4 2 3 5 3 7 4 2 

Obr.15: Zuzčin zápis krokování 
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O den později měl Marek se zavedenými šipkami trochu 

potíže. Pravděpodobně to bylo z následujícího důvodu. V úvodní 

hodině si jako úplně poprvé, kdy ještě zapisoval do tabulky, zavedl 

šipky v jednom směru (viz.obr.16) a poté, co nahlédl do Zuzčiny 

práce a využil její systém zápisu, začal zapisovat šipky 

opačně(viz.obr.17).  

  

 

 

  

 

Další den ve svém zápisu pletl obě varianty dohromady. Ve 

chvíli, kdy bylo jeho úkolem opět vymyslet úlohu, napsal něco 

jiného (viz.obr.18), než poté Zuzce zadával (viz.obr.19). Jelikož 

mu výsledek vyšel stejný, nenapadlo mě jeho úlohu přesto 

zkontrolovat. Zabývala jsem se jí až při rozboru videa, kde jsem 

zjistila, že se v šipkách trochu ztrácel. Ze záznamu a jeho zápisků 

je zřejmé, že ve své úloze začal šipkovat tak, jak pro něj bylo 

přirozené. Tedy šipka vpřed směřovala doleva a šipka vzad 

doprava. Po určité době šipkoval opačně, což vyplývá z jeho 

mezivýpočtů, které si psal nad šipky. Když poté Zuzce svou úlohu 

zadával, začal šipky číst ve významu, který užíval při tvoření této 

vpřed 
 
vzad 

Obr.16: Markovo původní 
použití směru šipek 

vpřed 
 
vzad 

Obr.17: Markovo 
„okoukané“použití šipek 
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Obr.19: Skutečné znění Markovy úlohy 
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Obr.18: Markův zápis jím vymyšlené úlohy 
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úlohy. Ze záznamu je zřetelně vidět, že si jiný směr šipek uvědomil 

po třetím povelu a ve své práci je opravil. Opravil však jen ty, 

které již Zuzce zadal. V zadání mu tak ještě dvě šipky s opačným 

směrem zbyly. To, proč měnil směr šipek při tvorbě úloh si 

vysvětluji tak, že pro něj byl první způsob přirozený a během práce 

se mu jeho přirozenost propletla s něčím „podstrčeným“, což ho 

zmátlo natolik, že do úlohy použil obě varianty. Je pro mne však 

zarážející, že svou úlohu četl přesně tak jak zamýšlel. Ze záznamu 

není jasné, zda si před vyslovením povelu úlohu přepočítával a 

směr šipek pro něj nebyl tak důležitý jako mezivýpočty, nebo si ji 

pamatoval z toho, jak ji tvořil a co jednotlivými šipkami zamýšlel. 

I Zuzka měla se zápisem druhý den trochu potíže. Nyní již 

nešipkovala vodorovně, ale svisle. Také pozměnila zápis o to, že 

nejprve uvedla směr šipky a poté teprve počet kroků. Tato změna jí 

poté působila potíže při zadávání úlohy Markovi. Ve chvíli, kdy 

měla dle své práce diktovat podle obr.20 (směr kroků tedy udává 

šipka před počtem kroků), diktovala: „…4 dopředu, 2 dozadu, 2 

dopředu, 5 dozadu… .“ Já osobně si to vysvětluji tak, že ji jen 

zmátl jiný způsob šipkování. Toho, že něco není v pořádku, si 

všimla až na konci, kdy jí chyběla šipka u posledního čísla. Nijak 

to nekomentovala, ale na záznamu je zřetelně vidět její zmatení.  

Ve stejném místě chybovala Zuzka i ve svých mezivýpočtech. 

Jednalo se o sedmý povel. U šestého měla ještě mezivýpočet 

správný (tedy 8), ale když šla v sedmém povelu o 2 kroky dozadu, 

vyšlo jí místo šesti dva. Dle mého názoru se jednalo o to, že šestý 

povel zněl 4 kroky vpřed. Zuzka tedy pravděpodobně sedmý povel 

4 5 2 … 
2 … , 

Obr.20: Problémový úsek Zuzkou vymyšlené úlohy 
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odčítala od šestého povelu a nikoliv od mezivýpočtu u šestého 

povelu. Po shlédnutí videozáznamu si však nemyslím, že by tato 

chyba měla nějaký vliv na zmatení při čtení zadání. 

  

Zavedení záporných čísel 

Záporná čísla jsem zavedla již druhou krokovací hodinu. Dala 

jsem dětem vykrokovat úlohu, kde měly nejprve udělat 5 kroků 

dopředu a poté 6 zpátky. Marek řekl, že to nejde. Zeptala jsem se, 

proč. Zuzka mi na to sdělila, že to nejde o jednu. Marek na to, že 

by tam musel být ještě jeden krok. Namítla jsem, že tam mohu 

ještě jeden bod dodat. Zuzka řekla: „Nemůžeš, protože tady máme 

nulu.“ Marek na to reagoval, že bychom museli posunout celou 

řadu čísel. Namítla jsem, že přece nic posouvat nemusím, že tam 

jen prostě jeden bod přidám. Marek na to zareagoval tím, že 

bychom nic posouvat nemuseli, kdybychom na přidaný bod napsali 

slovo start. Zeptala jsem se, zda není náhodou startem 0. Marek to 

uznal a spolu se Zuzkou přemýšleli nad tím, co tam tedy napíšou. 

Ptala jsem se, zda ví, co je před nulou. Oba svorně namítli, že to se 

ještě neučili, ale hned nato Marek řekl, že tam je mínus nula. 

Zeptala jsem se Marka, zda před nulou již nic není. Zuzka mi 

sdělila, že tam se počítá už jen do mínusu. Marek dodal, že tam 

jsou záporná čísla. Ptala jsem se ho, co to ta záporná čísla jsou. On 

řekl, že to jsou ta čísla pod nulou. Moje další otázka směřovala 

k tomu, kde mohu taková čísla najít. Marek řekl, že v podzemní 

garáži, že značí patra. Zuzka zase hovořila o sklepu. V tuto chvíli 

jsem je navedla na výtah a ptala se, co ve výtahu znamená nula. 

Marek řekl: „No, kde je východ.“ Ptala jsem se, jak se říká patru, 

ve kterém je východ a Marek řekl, že přízemí. Dále jsem se ptala, 

co ve výtahu znamenají čísla 1, 2, 3… . Oba řekli, že patra. Nyní 

jsem se zeptala, co mohou znamenat ta záporná čísla. Marek řekl, 
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že záporná patra. Ptala jsem se, co v takovém patře může být. 

Zuzka mi odpověděla: „Kočárkárna, parkoviště, sklepy.“ Nyní 

jsme se vrátili k číslům na podlaze. Ptala jsem se, jak číselná řada 

ve výtahu vypadá. Začaly jsme nulou, u které Marek poznamenal, 

že se jedná o přízemí. Ptala jsem se, zda je ve výtahu – 0, oba 

odpověděli, že ano. Zatím jsem jim to nijak nevyvracela a ptala se, 

jak je to s čísly ve výtahu dál. Oba svorně říkaly jedna mínus, dva 

mínus, tři mínus… . Nyní jsem se zeptala, jaký je rozdíl mezi 

nulou a mínus nulou. Marek mi řekl, že to mínus je ten rozdíl. 

V tuto chvíli jsem se je snažila  navést k nesmyslnosti mínus nuly 

na bonbónech. Říkala jsem, že můžu mít jeden bonbón, žádný 

bonbón nebo můžu jeden někomu dlužit. Ptala jsem se, kolik mám 

bonbónů, když nemám žádný. Marek řekl, že nula a ukázal na nulu 

na číselní ose. Poté jsem ho vyzvala, aby ukázal jeden bonbón a 

následně, kde by ukázal, že jeden dlužím. Marek se do toho v tuto 

chvíli trochu zamotal, a tak jsem zvolila jiný postup. Vybídla jsem 

ho, aby si stoupl na nulu a udělal 1 krok v před. Poté jsem se ho 

zeptala, o kolik se vzdálil od nuly. On na to, že o 1. Nyní jsem ho 

vybídla, aby se na nulu vrátil a udělal dva kroky dopředu. I nyní 

jsem položila otázku, o kolik se od nuly vzdálil. On mi řekl, že o 2. 

Třetí úloha začínala opět nulou, ale Marek měl udělat 1 krok 

dozadu. Opět jsem mu položila stejnou otázku, kdy mi bylo 

odpovědí, že se vzdálil o 1. To samé jsme udělali i s dvěma kroky 

dozadu. Nyní Marek pronesl, že si není jistý, zda ve výtahu je 

mínus nula. Když jsem se dětí zeptala, jak to tedy s body uděláme, 

Marek řekl, že na první bod od nuly napíše -1. I přesto jsem děti 

vyzvala, aby do příště zjistily, jak to v těch výtazích skutečně je. 

Od té chvíle jsme již počítali v záporných číslech bez mínus nuly. 

Následující hodinu jsem zjišťovala, jak to s těmi výtahy je, ale děti 
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se opomněly podívat. Tímto jsme navždy -0 opustili. V další práci 

se dětem do počítání nijak nepletla.  

 

Zajímavé momenty při krokování se zápornými čísly 

v pracovních listech 

První zajímavá situace nastala u Zuzky, když řešila absenci 

číselné osy na podlaze. Hned u první úlohy, u které se dostala do 

záporných čísel, si nakreslila číselnou osu na pracovní list 

(viz.obr.21). U úloh, které potřebovaly více záporných čísel, si 

vytvářela osy nové či si body dopočítávala . 

 

O další zajímavý moment se postarala Zuzka v 5.úloze 

druhého cvičení (viz.obr.22) Úkolem žáka bylo doplnit prázdné 

místo počtem šipek vpravo podle počtu hozených teček na hrací 

kostce. Zuzka postupně naházela 12. Zakreslila tedy 12 šipek 

vpravo a počítala. Ze záznamu vyplývá, že počítala následujícím 

způsobem. Nejprve si správně vypočítala – 4 + 1, kdy je na 

záznamu slyšet: „to je – 3.“ Dále pokračovala takto: + 3 je 6, + 1 je 

7, + 4 je 11, + 4 je 15.  

I následující situace se týká Zuzky. Počítání se zápornými 

čísly jí zmátlo ještě v 9.úloze 2.cvičení. U této úlohy měla 

napsáno: 1 – 6 = 5 – 5 = 0. Když jsem si toho všimla, požádala 

jsem ji, aby mi svůj výpočet vysvětlila. Zuzka mi svůj výpočet 

                   -1    0    1    2    3    4    5 

Obr.21: Zuzky první číselná osa 

   

Obr.22: Zadání páté úlohy druhého cvičení v pracovních listech 
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okomentovala takto: „ No, 1 – 6 je 5 a zbylo mi tady jako těch 5. 

Tohohle si jako nevšímám. A 5 – 5 je 0.“ Tím, čeho si nevšímá, 

byly dvě šipky, které se navzájem vyrušily. Zeptala jsem se, zda 1 

– 6 je 5. A Zuzka si výpočet přepočítala na číselné ose, řekla -5 a 

automaticky výsledek ve své práci opravila.  

 

Další situaci pro změnu zajistil Marek. Ten si práci se 

zápornými čísly usnadnil. Ve chvíli, kdy u druhé úlohy v prvním 

cvičení zjistil, že mu úloha nejde vypočítat, rozhodl se napojit 

krokování na výsledek předchozí úlohy. Když jsem zjistila, že mu 

vychází něco jiného,  zeptala jsem se, jak výsledek získal. A on mi 

řekl: „4 + 3 je 7 – 4 jsou 3 a + 5 je 8.“ Zeptala jsem se, proč úlohu 

napojoval. Marek mi sdělil: „Ono by to jinak nevyšlo.“ Ptala jsem 

se, proč by to jinak nevyšlo. Marek pokračoval takto: „No, 3 – 4, 

to nejde.“ Připomněla jsem mu, že jsme minule řešili něco nového 

a zeptala se, zda si to pamatuje. On mi řekl: „Jo, to bych musel jít 

zase do mínusu, do záporných čísel.“ Vybídla jsem ho, aby zkusil 

úlohu vyřešit bez napojení té předchozí. Marek, aniž by si psal 

jakýkoli mezivýsledek či číselnou osu, hned správně odpověděl. 

 

 

Poslední situace týkající se záporných čísel se vztahuje ke 

čtvrté úloze třetího cvičení (viz.obr.23). Markovi u ní vyšlo místo 

sedmi jen čtyři kroky dopředu. Když jsem ho požádala o 

vysvětlení toho, jak výsledek získal, řekl: „-3, to je nula a 7 – 3 

jsou 4.“ Zeptala jsem se, zda -3 jsou nula. On se zamyslel a řekl, že 

= 7 

Obr.23: Zadání čtvrté úlohy třetího cvičení v pracovních listech. 
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ne. V tu chvíli již úlohu vypočítal správně. Myslím, že ho v tomto 

případu zmátlo -3 + 3 = 0 a že 3 počítal v úloze dvakrát.  

 

Zajímavé momenty při krokování s kladnými čísly 

v pracovních listech 

U Zuzky taková situace nastala v první úloze sedmého 

cvičení, kdy se Zuzka potýkala se zápisem čísla 110. Na záznamu 

je slyšet, že počítala takto: „30 – 20 je 10, + 50 je 60 a + 50,“ nyní 

se odmlčela a následně řekla: „To je 11, takže,“ opět se odmlčela a 

poté do výsledku napsala 1011. Když jsem se jí zeptala, co za 

obrovské číslo to napsala, chtěla úlohu znovu přepočítat. Já ji však 

zarazila a zeptala se, zda umí číslo, které napsala, přečíst. Poté se 

Zuzka zamyslela a řekla: „Tisíc jedenáct, tam nemá být ta nula.“ 

Znovu úlohu přepočítala a řekla 110 a nulu škrtla. Již jsem si ale 

neohlídala, aby přepsala číslo celé a tak jí v práci zůstalo 111.  

 

Zajímavá situace vznikla i u Marka a to ve druhé úloze 

osmého cvičení (viz.obr.24). Marek nejprve určil jako výsledek 28 

kroků vpřed, přestože správná odpověď v této úloze byla 18 kroků 

vpřed. Když jsem chtěla vysvětlení, jak výsledek získal, počítal 

takto: „9 – 8 je 1, + 26 je 27, -15. To je 7 – 5 = 2, 20 – 10 = 10 a  

10 – 2 je 8. a 8 a kolik je do 30? 28.“ Marek nejprve chyboval 

v tom, že ve chvíli, kdy k odčítání použil algoritmus písemného 

odčítání, místo aby výsledky sečetl, tak je odečetl (27 – 15 = 8). A 

poté i v závěru úlohy, kdy si řekl, že 8 + 28 je 30. Vyzvala jsem 

Marka nejprve k přepočítání výpočtu 27 – 15, kdy pomocí 

písemného odčítání získal správný výsledek a poté k přepočítání 

9 8 26 15  = 30 

Obr.24: Zadání sedmé úlohy osmého cvičení 
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konečného výsledku, tedy kolik kroků je třeba do třiceti udělat. 

Marek nejprve pomocí písemného sčítání ověřil nesprávnost svého 

původního tvrzení, tedy čísla 28 a poté zkusil totéž udělat s číslem 

18, které se mu ověřilo jako správné. Číslo 18 nijak nezískal, ale 

pouze si ho tipnul. 

 

Závěr: 

Přiznám se, že před zavedením záporných čísel jsem s mínus 

nulou nijak nepočítala a nebyla jsem na ni dobře připravená. Ve 

spojitosti s mínus nulou jsem tedy velmi improvizovala. Nyní bych 

volila pouze vysvětlení pomocí krokování a nějaké bonbóny bych 

do práce nepletla. 

Jinak mě obě děti při počítání se zápornými čísly velmi 

překvapily. Když zohledním to, že jsme se jim předtím věnovali 

jen jednu hodinu a to ještě necelou, byla jejich práce s těmito čísly 

obdivuhodná.  

Největší potíže Zuzce dělaly opět numerické chyby. Ta si 

však většinu chyb  po mém upozornění sama správně opravila. 

Větší potíže měla až v úlohách s většími čísly, tedy v sedmém a 

osmém cvičení. V těchto úlohách se objevovaly chyby jako 

například: 25 – 15 = 15, 34 – 25 = 11, 18 + 7 = 15, 27 – 15 = 12 a 

30 – 12 = 28. Ve většině případech se jedná o potíže s přechodem 

přes desítku. A to jak o to, že zapomene desítku přičíst, či odečíst, 

tak i o prohození menšence s menšitelem.  

Marek dělal dle mne opět chyby z nepozornosti. Ve třech 

úlohách mu vyšel výsledek větší vždy o 1. Dle mého názoru šlo o 

chybné použití šipky směřující vlevo. Je možné, že se jednalo opět 

o přirozené chápaní šipky v opačném významu, ale já jsem se 

v tuto chvíli spíše přiklonila k nepozornosti. Nepozornost byla dle 

mě i příčinou chybování ve třetí a páté úloze, protože Markovi 
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stačilo říci, že má zkusit úlohu vypočítat znovu a správný výsledek 

již získal sám. Chyboval i v první úloze posledního cvičení. Opět 

se jednalo o numerickou chybu, kdy mu chybně vyšlo, že  

35 – 15 = 15.  
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2.5 Výstupní experiment 

 

Výstupní experiment se uskutečnil 10. 2. 2009 po skončení 

běžného vyučování v učitelském kabinetu Základní školy 

v Litvínovské ulici. Tentokrát experiment děti psaly odděleně. 

Bylo to z toho důvodu, že Marek, i přes připomenutí paní učitelky, 

na naši hodinu zapomněl. Jeho maminka ho později dovezla zpět 

do školy a mohl tak na experimentu přeci jen pracovat. Zuzka tedy 

začala pracovat ihned po obědě (ve 13 hodin) a Marek až od 14:30. 

Obou experimentů jsem se kromě dítěte, které zrovna pracovalo, 

zúčastnila vždy jen já. I nyní byla činnost v průběhu několikrát 

narušena (více níže). Zuzka tyto úlohy počítala 80 minut a Marek 

40 minut. 

 

Úlohy, které se v experimentu objevily, jsem volila dle stejných 

kritérií jako u vstupního experimentu (viz str. 16 a příloha 5). 

Kromě těchto kritérií jsem se po minulé zkušenosti vyvarovala 

slova dohromady. Jinak jsem se snažila zachovat jak obtížnost, tak 

i určitá slova či slovní spojení.  

 

Stejně jako u vstupního experimentu jsem oběma dětem před 

začátkem práce sdělila nejprve to, že ani nyní nemají omezený čas, 

že si konec určují samy a nakonec i to, že jsou úlohy uspořádány 

stejně jako ty minulé.  

Oproti vstupnímu experimentu jsem s dětmi v průběhu práce 

více komunikovala. Bylo to způsobeno tím, že jsem děti po dobu 

společné práce více poznala a vytvořila si s nimi velmi přátelský 

vztah. Tudíž děti při práci oslovovaly více mne a popravdě i já je. 

A to zejména v případech, kdy jsem viděla, že již dlouho tápou a 
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neví si rady. Nastaly i situace, kdy mne požádaly o pomoc s počty 

a já je neodmítla. 

 

Rozbor byl prováděn 11. 2. 2009 a  v textu je opět zaznamenán 

kurzívou. Videozáznam s prací dětí jsem po minulých 

zkušenostech shlédla ještě před samotným rozborem. 

  

2.5.1 Průběh Zuzčiny práce (viz příloha 6) 

 

Zuzka se automaticky pustila do práce. Přečetla si zadání a 

ihned napsala zápis, který vypadal takto:  

„ po příchodu do školy 5 pastelek 

ve škole 4 ztratila“  

Přečetla si znovu zadání úlohy a napsala 5 + 4 = 9. Opět si 

přečetla zadání a napsala odpověď.  

První úlohou se zabývala 4,5 minuty. 

Na začátku rozboru jsem se Zuzky zeptala, jaký měla ze své 

 práce dojem. Ona mi řekla, že si myslí, že by mohla mít první dvě 

stránky úplně správně, třetí možná taky a ten zbytek ne. Zeptala 

jsem se tedy, zda si je jistá, že má první úlohu správně. Zuzka 

úlohu nahlas přečetla, přitom i rozebrala a znovu vypočítala. Poté 

řekla, že ji má správně.  

 

Ihned po přečtení zadání napsala tento zápis: 

„Jana 8 patře 

Eva o 4 výše“  

Znovu si přečetla část zadání a napsala do výpočtu 8, poté si 

přečetla další část zadání a dopsala + 4 = 12. Před napsáním 

odpovědi si zadání znovu přečetla. 

Úlohu počítala 2 minuty a 40 sekund. 
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Při rozboru druhé úlohy postupovala stejně. Úlohu nahlas 

přečetla, přepočítala a označila za správnou. 

 

U třetí úlohy napsala po přečtení zadání: „Evě bylo 8 let.“ Poté 

se zamyslela a potichu řekla: „Teda to mam asi blbě.“ Znovu si 

zadání přečetla a dopsala: „Což bylo o 2 roky méně.“. Delší dobu 

přemýšlela. Všimnula jsem si toho a zeptala se, zda jí je vše jasné. 

Ona mi nejprve odpověděla, že ano. Po chvíli si to asi rozmyslela a 

začala zadání úlohy číst nahlas. Několikrát přečetla to, že Evě bylo 

8 let, což bylo o dva roky méně a poté řekla: „Jo, takže Ta Jana je 

starší. Nevím, zda její čtení nahlas lze vůbec považovat za otázku. 

Pravděpodobně úloze nerozuměla a chtěla ji původně vysvětlit, ale 

během čtení nahlas ji sama pochopila a již k žádnému dotazu 

nedošlo. Ještě než něco udělala, dlouho přemýšlela. Pak se 

odhodlala k výpočtu 8 + 2 = 10, kdy opět před napsáním každé 

části znovu pročítala zadání, a poté napsala odpověď.  

Úloha jí zabrala 5,5 minuty. 

Třetí úlohu okomentovala opět stejně jako předchozí. Zeptala 

jsem se jí tedy, proč ve výpočtu sčítala, když je v zadání napsáno 

slovo méně. Zuzka si zadání znovu přečetla, nenechala se mnou 

zmást a řekla mi: „Ale to je což bylo o 2 roky méně než Janě. 

Takže Janě je 10.“  

 

Do zápisu čtvrté úlohy se pustila bez delšího přemýšlení ihned 

poté, co zadání dočetla. I nyní si mezi jednotlivými částmi zápisu 

zadání znovu četla. Stejně tak, jako před napsáním výpočtu. Ten 

již ale napsala ihned celý. Tedy: 7 + 5 = 12. Zadání si četla i před 

napsáním odpovědi. V odpovědi se před napsáním čísla 12 zarazila 

a chvíli přemýšlela. Pravděpodobně si ještě kontrolovala výpočet.  

Přesně pět minut se Zuzka věnovala této úloze. 
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Tuto úlohu ihned po přečtení znovu přepočítala a označila za 

správnou. 

 

Zadání páté úlohy si nejprve přečetla dvakrát. Poté napsala 

zápis, který byl velmi podrobný, následně bez výpočtu odpověď, 

která v tuto chvíli vypadala takto: „Eva měla v pondělí 2 křečky.“ 

a znovu si četla zadání. Nyní mi sdělila, že mi našla chybu, že mi 

ve slově pondělí chybí čárka nad i. Šla jsem se podívat a zjistila, že 

Zuzka ukazovala na slovo neděle. Sdělila jsem jí, že slovo špatně 

čte. Zuzka si to ihned uvědomila a škrtnula pondělí i v odpovědi. 

Dva křečci jí tam však zůstali. Nyní k jednotlivým řádkům 

v zápisu napsala postupně výpočty. Hodně se při všem vracela 

k zadání. Nakonec napsala do odpovědi ještě „v neděli“ a po 

dalším přemýšlení dopsala „7 křečků.“. Já osobně si chybnou 

odpověď vysvětluji tím, že si v otázce ze zadání přečetla místo 

neděle pondělí. Dva křečky Eva v pondělí skutečně měla a Zuzku 

tato záměna zmátla natolik, že odpověď neopravila celou. To, že 

v odpovědi uvedla, že v neděli bylo 7 křečků si vysvětluji tak, že 

chtěla do odpovědi dosadit první výpočet, ale zjistila, že úterý již 

v odpovědi má a tak výpočet napsala k neděli. Na záznamu je 

zřejmé, jak Zuzka váhala a také to, že si byla vědoma toho, že něco 

není v pořádku. Neuměla již poznat, co není v pořádku. 

Tuto úlohu Zuzka řešila 9,5 minuty.  

Při rozboru si ihned úlohu přečetla a začala ji přitom 

přepočítávat. Říkala: „Eva měla v pondělí 2 křečky. V úterý se jí 

narodilo dalších 5 křečků. To je 7.“ Zeptala jsem se, kdy měla tedy 

sedm křečků. Ona řekla: „No, poté, co se jí 5 narodilo.“ Zeptala 

jsem se, kdy to tedy bylo. Zuzka řekla, že v úterý. Namítla jsem, že 

v odpovědi měla napsáno něco jiného. Tedy, že v úterý měla 2 

křečky. Zuzka se zarazila a řekla: „To jsem spletla. Dva křečky 
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měla v pondělí.“ Zeptala jsem se, zda ji nezmátlo to, že nejprve do 

odpovědi napsala pondělí. Zuzka mi odpověděla, že asi ano. Nyní 

pokračovala ve čtení zadání a přitom automaticky rovnou počítala. 

Říkala: „V neděli musela 4 křečky rozdat kamarádkám. Takže 

měla 7 – 4, to je 3. Kolik křečků měla v úterý a kolik v neděli? 

Takže v úterý měla těch 7 a v neděli tady ty 3.“ Vyzvala jsem ji, 

aby si přečetla svou odpověď do konce. Zuzka tak učinila a ve 

chvíli, kdy četla v neděli 7 křečků se zarazila, začala se smát a 

řekla: „Když mě to tak spletlo.“ Zeptala jsem se, co by tam 

napsala nyní. A ona že 3. 

  

S poslední úlohou na sčítání a odčítání neměla žádný problém. 

Po přečtení zadání ihned automaticky napsala podrobný zápis. Poté 

se na chvilku zamyslela, napsala 7 + 8 a nad sedmičku dopsala 

slovo ráno. Následně připsala = 15 a nad číslo 15 napsala 

odpoledne. Poté napsala druhý výpočet, tedy 15 – 6 = 9 a nad 

devítku dopsala slovo večer. Hned nato napsala odpověď.  

Šestou úlohu řešila 8,5 minuty. 

Při rozboru velmi rychle a správně přepočítala i tuto úlohu. 

Správností si byla jistá. 

 

První úloha na násobení a dělení jí nečinila žádné potíže. Opět 

začala jako vždy zápisem, po chvíli přemýšlení napsala správný 

výpočet, který dle záznamu řešila pomocí násobků, a následně bez 

delšího přemýšlení i odpověď.  

Tato úloha jí zabrala jen 3 minuty. 

Automaticky při rozboru opět nejprve přečetla zadání. Poté mi 

sdělila: „Já jsem si řekla 7, 14, 21, 28, takže mi vyšly 4 okna. Její 

výpočet jsem jí potvrdila a přešly jsme k další úloze. 
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Po přečtení zadání osmé úlohy si napsala první část zápisu, 

poté si zadání znovu četla a napsala druhou část zápisu. Znovu se 

podívala do zadání a napsala 2 x 4. Zamyslela se a pravděpodobně 

se snažila získat výpočet. Najednou si napsala do čtyřech čtverečků 

číslo 4. Pak všechny čtyřky sečetla , napsala 4 x 4 = 16 a hned nato 

odpověď.  

Úlohu vypracovávala 5,5 minut. 

U této úlohy Zuzka po přečtení řekla: „Takže to mýdlo se 

prodává po dvou kusech a oni si koupili 4 balení. 2 x 4 je 8.“ 

Zeptala jsem se, proč v práci tento výpočet škrtla. Zuzka na to 

neodpověděla a povídala dál toto: „Jedno mýdlo stálo 4,-Kč, takže 

4, 8, 12, 16.“ Vrátila jsem ji zpět otázkou, co znamenalo těch 8, co 

jí vyšlo na začátku rozboru. Ona se zamyslela a řekla, že se mýdla 

prodávala po 2 kusech, Dvořákovi zakoupili 4 balení, tedy 8 kusů. 

Nyní jsem jí přečetla další část zadání. Tedy to, že jedno mýdlo 

stálo 4,-Kč. Ona na to zareagovala takto: „Já jsem si řekla 4 x 4 je 

16.“ Zeptala jsem se jí, když je jedna čtyřka cena, co je potom ta 

druhá. Ona mi sdělila, že to jsou ta balení. Namítla jsem, že v 

zadání je napsáno, že jedno mýdlo stojí 4,-Kč a nikoliv jedno 

balení. Zuzka mi na to řekla: „Takže oni zaplatili 4,-Kč za to jedno 

mýdlo a za to druhý taky 4,-Kč v tom balení.“ Po delším 

přemýšlení, kdy trochu tápala, se zadívala na svůj obrázek a 

počítala 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Počítala to tak, že si ukázala 

na první čtvereček na obrázku a řekla 4, 8, poté na druhý a 

řekla12, 16… Zeptala jsem se, co je těch 32, které jí vyšly. Ona na 

to, že je to cena, kterou Dvořákovi za mýdla zaplatili celkem. 

 

Devátou úlohu opět započala zápisem. Poté delší dobu 

přemýšlela a následně napsala číslo 39. Několik minut přemýšlela 

a znovu studovala zadání, až do výpočtu doplnila : 3 = 11. Poté 
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napsala odpověď. Pravděpodobně si nebyla jistá tím, zda je 

výsledek 11 správný a tak ještě chtěla provést kontrolu. Napsala si 

39 : 3 pod  sebe a snažila se o výpočet. Ten se jí nezdařil, a tak 

kontrolní výpočet škrtla.  

Devátou úlohu řešila 7 minut a 20 sekund. 

Nyní si přečetla jak zadání, tak i svůj výpočet a řekla, že to má 

dobře. Zeptala jsem se, jak věděla, že má dělit. Ona mi 

odpověděla, že je tam krát méně. Namítla jsem, když je tam méně, 

zda by se to nemělo odčítat. Zuzka mi to vyvrátila s tím, že to si 

zkoušela a vyšla jí nějaká „blbost“. Zeptala jsem se, co jí vyšlo. 

Ona mi to na připravený papír přepočítala a řekla, že jí vyšlo 36. 

Dále řekla: „Takže to by bylo blbost, protože tý dceři by bylo 36 a 

tatínkovi 39. Protože on by byl skoro stejně starej jako ta dcera.“ 

Nyní jsem se zeptala, co se snažila dělat v přeškrtnutém výpočtu. 

Zuzka se zasmála a řekla: „To jsem se snažila dělit pod sebou, ale 

to jsme se ještě neučili, takže mi to nešlo.“ Poté jsem se zeptala, 

jak přišla na to, že je výsledek jejího výpočtu 11. Ona se zamyslela 

a řekla: „Protože 3 x 10 je 30 a“  v tom se zarazila a přemýšlela. 

Vyzvala jsem ji, aby výpočet ještě přepočítala. Zuzka velmi tápala 

a stále opakovala 3 x 10 je 30. Požádala jsem ji, aby k výpočtu 

provedla zkoušku. Učinila to a vyšlo jí 33. Nyní se pokusila 

výpočet znovu vydělit. Napsala si 39 : 3 = a přemýšlela. 

K výsledku jsem jí musela pomoci.  

 

Do desáté úlohy se pustila okamžitě po dokončení předchozí 

úlohy. Nejprve dlouho přemýšlela a četla si zadání. Po několika 

minutách jsem se jí zeptala, zda všemu rozumí. Ona mi řekla, že 

ano, jen že si čte zadání obou úloh na stránce. Poté se pustila do 

zápisu desáté úlohy. Asi po třech minutách napsala číslo 15. 

Dlouho poté přemýšlela a dopsala před patnáctku 4 x. Opět delší 
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dobu přemýšlela, a tak jsem se znovu zeptala, zda je vše jasné. 

Zuzka mi začala popisovat, co udělala a zakončila to tím, že nyní 

musí toto vypočítat, aby poté mohla odečíst ten zbytek. Nechala 

jsem ji tedy dál pracovat. Zuzka dlouho přemýšlela a snažila se 

získat výsledek výpočtu. Nejprve si napsala pod sebe 15 a 4. 

Pravděpodobně chtěla násobit pod sebou. Avšak začala sčítat a 

když napsala do výsledku číslici 9 zarazila se a přemýšlela. Po 

další chvíli napsala do výsledku původního výpočtu číslo 200. Po 

delší chvíli jsem ji vyzvala, aby to zkusila přes násobky. Na to si 

Zuzka napsala 15 + 15 a řekla 30. Dál již nevěděla. Sdělila jsem jí, 

že úlohu nemusí počítat za každou cenu a může ji klidně vynechat 

a zkusit ještě tu poslední. Zuzka to uvítala a pustila se do poslední 

úlohy. 

Touto úlohou se zabývala 16 minut. 

U této úlohy jsem v rozboru začala já. Zuzka ji již v úvodu 

označila za chybnou. Zeptala jsem se, jak získala výsledek 200. 

Zuzka mi odpověděla, že 4 x 5 je 20 a jelikož tam je jedna desítka 

musí k výsledku napsat ještě jednu nulu. Řekla jsem: „Tys přesně 

věděla jak ji vypočítat, ale nevěděla jsi, jak vypočítat 4 x 15.“ 

Zuzka mi to odsouhlasila.  Vyzvala jsem ji, aby to zkusila vypočítat 

nyní. Zuzka nevěděla, tak jsem ji vyzvala k tomu, aby si napsala 

vedle sebe. Na vedlejší papír si s mou pomocí napsala 

 15 + 15 + 15 + 15 = a spočítala to tímto způsobem, že nejprve 

sečetla všechny jednotky a poté je přičetla k desítkám. Vyšlo jí 

správně 60. Nyní jsem ji požádala, aby úlohu zkusila vypočítat. 

Zuzka si napsala 60 – 3. Nato jsem jí poprosila, aby mi tu 

knihovnu nakreslila. Zuzka tak učinila a já pokračovala s tím, aby 

tam zakreslila to, že z každé police 3 knihy přečetl. Zuzka z každé 

police 3 knihy škrtnula. Nyní řekla, že jich přečetl 12. Ptala jsem 
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se, kolik mu jich tedy ještě zbývá přečíst a ona to spočítala takto: 

60 – 12 = 50 – 2 = 48.  

 

Poslední úlohu Zuzka řešila stejně jako předchozí. Napsala si 

zápis a poté 7 x 16. Na to mě zavolala a řekla: „Já si myslím, že se 

to počítá 7 x 16, ale neumím to zase vypočítat.“ V tuto chvíli jsem 

se rozhodla Zuzce pomoci se získáním výpočtu, aby mohla 

pokračovat. Navedla jsem ji tak, že jsem se jí ptala, kolik je 

nejprve 7 x 6, kdy Zuzka řekla 42 a poté jsem se zeptala na 7 x 10. 

Zuzka si v průběhu zapsala 42 + 70 a sama vypočítala jako 112. 

Poté pokračovala dál a nahlas si říkala: „No, snědla 4 sušenky, 

takže  

– 4.“  Napsala = a po chvíli 332. Tento výpočet napsala i do 

odpovědi. Když dopsala odpověď, práci mi odevzdala. 

Sedm minut se touto úlohou zabývala. 

S touto úlohou měla potíže i při rozboru. Vyzvala jsem ji, aby 

zkusila znovu spočítat 7 x 16 způsobem, kterým počítala podobný 

výpočet v předchozí úloze. Zuzka vůbec nevěděla a pořád se topila 

v následujícím způsobu výpočtu. Tedy:  

„7 x 16  =  7 x 6 = 42 + 7 x 1 = 42 + 7 = 49“ 

Musela jsem ji znovu navést na to, aby si napsala 16 sedmkrát 

vedle sebe a sečetla. Poté výpočet získala stejným způsobem jako 

v předchozí úloze. Nyní nastala potíž s odčítáním přes stovku. Ve 

škole pravděpodobně tento typ úlohy ještě nepočítali a musela jsem 

ji k získání výpočtu tedy dovést já. 

 

Při práci byla Zuzka třikrát vyrušena. První vyrušení bylo velmi 

krátké, a to, když někdo do kabinetu nahlédl a ihned poté jej 

opustil. V tu chvíli Zuzka jen zvedla hlavu a poté pokračovala 

v práci. Druhou návštěvou v kabinetě byla nějaká paní učitelka, 
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která se v tichosti oblékla a odešla, což Zuzku od práce také nijak 

nevyrušilo. Posledním vyrušením byl příchod Zuzčiny paní 

učitelky, která začala hlasitě řešit to, že Marek na naši hodinu 

nepřišel. Zuzka se ani v této chvíli nenechala od práce odradit a 

pracovala bez většího přerušení dál. 

 

Závěr: 

I nyní se Zuzka velmi snažila uspět a při rozboru dokázala 

odhalit většinu svých nedostatků. Sice je sama neuměla opravit, ale 

byla si jich vědoma.  

V této práci jí dělaly velké potíže úlohy s násobením mimo 

obor malé násobilky. Se zadáním úloh, které tento jev obsahovaly, 

si sice z počátku rady věděla, ale získat jejich výpočet nedokázala. 

Potíže jí dělalo i dělení velkých čísel. O to se sice pokusila, ale její 

výsledek nebyl správný.  

Celkově Zuzka při řešení hodně přemýšlela a tvořila velmi 

podrobné zápisy. Téměř na každou úlohu potřebovala mnoho času, 

což zapříčinilo, že experiment vypracovávala celých 80 minut. 

Přestože nad ním strávila tak dlouhý čas, byla po celou dobu zcela 

soustředěná. 

 

2.5.2 Průběh Markovy práce  (viz příloha 7) 

 

Marka po jeho příchodu nejvíce zajímalo, jak práci napsala 

Zuzka. Sdělila jsem mu, že to ještě nevím a doplnila stejné 

instrukce jako u Zuzky.  

 

Nyní se Marek s chutí pustil do práce. Po přečtení zadání první 

úlohy si napsal stručný zápis, vedle něj hned výpočet a poté 

odpověď. Nad úlohou nijak dlouho nepřemýšlel.  
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Zabývalo se s ní jen 2 minuty. 

Při rozboru úlohu ihned označil za správnou. A bez dalšího 

pobízení ji slovně přepočítal. 

 

U druhé úlohy postupoval stejně. Přečetl si zadání úlohy, 

napsal zápis, výpočet a na závěr opět odpověď.  

Nad touto úlohou strávil necelé 3 minuty 

Marek sám při rozboru nejprve úlohu slovně přepočítal a poté 

řekl. „Taky dobře.“ Jeho tvrzení jsem mu potvrdila. 

 

 Třetí úlohu si přečet. Po chvíli vytvořil zápis, následně i 

výpočet a napsal odpověď. V této úloze Marek nerozeznal 

antisignál a ve svém výpočtu tedy odčítal. 

Tuto úlohu řešil přes 3 minuty. 

 I u této úlohy si byl druhý den správností jistý. Svůj názor na 

správnost vyjádřil tentokrát aniž by si úlohu přečetl. Zeptala jsem 

se ho tedy, o co v této úloze jde. Řekl mi: „Že Evě bylo 8 let, což 

třeba její ségře Janě bylo o dva roky míň.“ Namítla jsem, že 

v zadání je ale něco jiného. Marek se hájil tím, že je to dobře a že 

si vymyslel jen tu sestru. Zadání jsem mu tedy přečetla a Marek 

řekl: „Takže to mám blbě.“ Ptala jsem se ho na důvod, proč si to 

myslí, také jsem zdůraznila to, že já jsem nic o tom, zda má úlohu 

správně či ne, neřekla. Marek mi odvětil: „Protože 8 let, což bylo o 

dva roky méně. Jo. Takže jí bylo 10, tý Janě. Protože Evě bylo 8 

let, což bylo o 2 roky méně než Janě.“ Zeptala jsem se ho, kdo je 

tedy podle něj starší a on mi správně řekl, že Jana. Otázkou jsem 

zjišťovala, proč předtím použil jiný výpočet. Marek mi sdělil: 

„Protože jsem si to přečetl tak ňák narychlo.“ 
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Následující úlohu měl opět vypočítanou bleskově. Zase využil 

možnosti zápisu ihned po přečtení zadání. Pak napsal správný 

výpočet a odpověď 

Správné řešení úlohy získal již po necelých 2 minutách. 

Při kontrole druhý den se Marek do zadání začetl a poté řekl: 

„Já bych řekl, že dobře.“ Namítla jsem, že to říká u každé úlohy. 

Marek mi tedy úlohu slovně přepočítal a tím správnost potvrdil. 

 

U následující úlohy již chvíli přemýšlel. Opět si napsal zápis, 

kam napsal i to, zda to bylo více či méně. S výpočtem chvilku 

váhal, ale poté napsal 2 + 5 – 4 = . Když se snažil získat výsledek, 

napsal nad 2 + 5 číslo 7 a dal 2 + 5 do závorky. Poté výsledek 

dopočítal. Pravděpodobně si získané řešení chtěl ještě ověřit. Šlo 

mu však o ověření pouze výpočtu 7 – 4. Ověření provedl pomocí 

sedmi značek, ze kterých 4 škrtnul. Nyní si znovu četl zadání a 

napsal odpověď. 

Úlohou počítal po dobu 4,5 minuty. 

Druhý den si nejprve přečetl zadání, rozebral ho a znovu 

správně vypočítal. Tentokrát využil připravený papír, kam napsal 

znovu zápis i  následný výpočet.  

 

U sedmé úlohy využil zkušeností z předchozí úlohy a ihned po 

napsání zápisu napsal výpočet automaticky i se závorkami. Poté jej 

správně vypočítal. Opět si mezivýpočet napsal nad závorku.  

Touto úlohou se zdržel 3 minuty a 20 sekund. 

I tuto úlohu mi následující den znovu přepočítal a označil ji tak 

za správnou. V tuto chvíli jsem se ho zeptala, co ho vedlo k tvorbě 

zápisů, když je minule nevyužíval. Marek mi odvětil: „Nevim, je to 

přehlednější.“ Dále mi vysvětlil, že jich pak využívá při výpočtu a 

nemusí se zdržovat čtením zadaní. 
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Chvíli listoval zatím neřešenými úlohami a poté se zastavil u 

sedmé úlohy. Ihned po přečtení zadání napsal její výpočet a 

následně i odpověď.  

U této úlohy se nijak nezdržel a vypočítal ji za 1,5 minuty. 

I při rozboru si byl touto úlohou jistý a ihned po přečtení ji 

označil za správnou. Ptala jsem se, proč volil zrovna dělení a on 

mi odpověděl: „Protože by to jinak nevyšlo, když měla na každym 

okně sedm.“ Nakonec mi květiny na oknech přepočítal pomocí 

násobků.  

 

Osmou úlohu chvíli četl. Následně si nakreslil 8 čtverečků, 

které při jejich tvoření kroužkoval po dvojicích. Poté do každého 

čtverečku dopsal číslo 4. Když je dokreslil, napsal si výpočet  

8 x 4 = a pochvíli přemýšlení dopsal 32. Ihned nato si znovu 

přečetl zadání a napsal odpověď. Marek si pravděpodobně pomocí 

obrázku ušetřil jeden mezivýpočet. 

Úloha mu zabrala 3,5 minuty. 

Když jsem po Markovi chtěla, aby mi u této úlohy vysvětlil svůj 

postup, sdělil mi: „Já sem si nejdřív tohle spočítal a pak sem si to 

nakreslil, abych si to ověřil.“ Zeptala jsem se, jak přišel na číslo 8 

ve výpočtu. Marek se zarazil a řekl: „Né, já jsem si to nejdřív 

nakreslil a potom spočítal ty čtyřky a vyšlo mi 8.“ V tu chvíli 

myslel to, že spočítal počet čtyřek, který znázorňoval počet mýdel.  

Poté pokračoval, že to vynásobil čtyřmi korunami, a vyšlo mu 32. 

 

Když si přečetl zadání deváté úlohy řekl: „To je zase ta úloha, 

co jsem nevěděl.“ Po dalším přemýšlení řekl, že si udělá ještě 

následující úlohy a pak se k ní vrátí. Po vypočítání poslední úlohy 

se k ní skutečně vrátil. Nahlas řekl: „Teda jak jsme ji minule 
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počítali. Vybídla jsem ho, ať přestane přemýšlet nad tím, jak ji 

dělal minule a zkusí na ni dnes přijít sám. Marek ještě chvíli 

přemýšlel a po chvíli úlohu vzdal, aniž by cokoli zkusil s tím, že si 

na ni nemůže vzpomenout. 

Asi 3 minuty se neúspěšně řešení snažil nalézt. 

S touto úlohou jsme při rozboru trochu bojovali. Marek vůbec 

netušil a pořád se snažil vzpomenout si na řešení z minula. Omezil 

se na to tak, že odmítal cokoli jiného zkoušet. Snažila jsem se ho 

slovně k řešení navést, ale neúspěšně. Zdůraznila jsem slova krát 

méně. Na to Marek zkusil odčítání. Když tento výpočet získal, nijak 

se nad ním nepozastavil. Zeptala jsem se ho tedy, zda je možné, 

aby bylo dceři 36,když je otci 39. Marek řekl, že ne. Poté řekl, že 

by ji musel mít ve třech letech. Nato si povzdychl, že by bylo 

mnohem snazší, kdybychom věděli v kolika letech pan Dvořák svou 

dceru měl. Poté řekl: „To by muselo být 39 krát méně 3. Ptala 

jsem se ho, co to krát méně může znamenat. Marek stále tápal a 

najednou začal psát různé výpočty. Zkusil násobit i sčítat. Pokaždé 

řekl: „To je taky blbost, protože jí musí být méně.“ D ěleno zkusil 

až jako poslední. Nemyslím, že by úlohu pochopil. Jen věděl, že 

tento jediný výsledek odpovídal reálné skutečnosti. 

 

Když se dostal k desáté úloze, ihned po jejím přečtení napsal  

4 x 15. Chvíli přemýšlel a pak dopsal 60. Znovu se zamyslel, 

pravděpodobně četl zadání, a napsal 4 x 3 = 12 a poté bez delšího 

přemýšlení 60 + 12 = , kde po chvíli napsal jako výsledek 58. Ve 

výpočtu zapomněl na desítku. Než napsal odpověď, přeskočil na 

poslední úlohu, kterou si přečetl. Po jejím dočtení se vrátil k desáté 

úloze a dopsal odpověď. 

Tato úloha mu trvala 4 minuty. 
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Desátou úlohu Marek opět celou přepočítal. Ovšem i se stejnou 

chybou. Začala jsem se ho tedy ptát. Ptala jsem se nejprve na 

výpočty, které měl správně. Marek si za správností těchto výpočtů 

stál. Když jsem stejnou otázku položila u chybného výpočtu, Marek 

nejprve řekl, že je výpočet správný. Hned nato se však chytl za 

hlavu a řekl, že ne, že tam zapomněl na desítku. 

 

Poslední úlohu si četl poprvé během řešení desáté úlohy. Když 

ji začal řešit, znovu si ji pozorně přečetl. Nyní napsal 7 x 16 = a 

pomocí algoritmu písemného násobení došel ke správnému 

výsledku. Ihned nato napsal „dohromady…112“. Poté se zamyslel, 

chvíli přemýšlel a napsal 112 – 28 = . Číslo 28 tak pravděpodobně 

získal počítáním z paměti. Chvíli se trápil výpočtem 112 – 28, až 

mi řekl, že neví, jak tento výpočet získat. Uvědomila jsem si, že 

tento typ ještě ve škole pravděpodobně neřešili, a tak jsem ho 

k němu slovně navedla. Marek poté napsal odpověď. 

Touto úlohou se zabýval téměř 10 minut. 

Poslední úlohu označil za správnou po přečtení zadání. Snažila 

jsem se ho otázkami trochu zmást a  Marek na vedlejší papír znovu 

vypočítal to, co bylo dohromady.. Ptala jsem se ho, co je těch 28 a 

on mi řekl, že to už neví. Pak se zamyslel a řekl, že to je těch 7 x 4, 

což je 28. Zbytek výpočtu jsme již při rozboru neřešili. Bylo to 

z toho důvodu, že jsme se tím zabývali již při realizaci 

experimentu. 

 

Díky době, ve kterou Marek na výstupním experimentu 

pracoval, nebyl ani jednou při práci vyrušen. 
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Závěr: 

Ani nyní neměl Marek s prací velké potíže. Mimo vynechanou 

úlohu měl chybu ve výpočtu pouze u dvou úloh a v obou případech 

jsem přesvědčena, že šlo o nepozornost. Přestože by se to u třetí 

úlohy dalo zaměnit s nerozpoznáním antisignálu, věřím, že si 

Marek jen nepozorně zadání přečetl. 

Co se týká vynechané deváté úlohy jsem přesvědčena, že se 

Marek omezil na vzpomínání a hledání řešení v paměti a nad 

úlohou nepopřemýšlel. 

 

2.5.3 Zhodnocení výstupního experimentu: 

Překvapilo mě,jak si obě děti s úlohami poradily. I když jim 

nešlo něco vypočítat, či vypočítaly něco chybně, téměř vždy 

věděly, jak úlohu uchopit.  

Zuzka měla mnohem větší potíže s násobením a dělením mimo 

obor malé násobilky. Byla však mnohem více pečlivá při čtení 

zadání.  

Nejprve jsem si myslela, že budu opět nucena se přiznat ke své 

chybě při tvorbě úloh. Myslela jsem, že jsem neodhadla obtížnost 

poslední úlohy a tím dětem znemožnila, aby ji bez mé pomoci 

vypočítaly. Jednalo se o výpočet 112 – 28. Jelikož mi Marek sdělil, 

že takové úlohy se ještě neučili, věřila jsem mu. Později jsem si 

zjistila, že tento typ úloh by měli žáci čtvrtých tříd již dávno umět.  



 80

2.6 Výsledky experimentální činnosti  

 

V obou experimentech byla použita téměř ta samá sada základních 

úloh odpovídající gradace. Pokud ale byla úloha o věku zařazena 

ve vstupním experimentu jako druhá v pořadí (2.úloha obsahovala 

jednoduché sčítání do 20 s přechodem přes desítku), ve výstupním 

experimentu byla použita úloha s tématikou věku jako třetí 

v pořadí, kde již byl obsažen i antisignál. 

 

Marek 
  

Vstupní experiment Výstupní experiment 

1.úloha Vyřešil. Vyřešil. 

2.úloha Vyřešil. Vyřešil. 

Užil nesprávnou početní  Užil nesprávnou početní  
3.úloha 

operaci při získávání výpočtu. operaci při získávání výpočtu. 

4.úloha Vyřešil. Vyřešil. 

5.úloha Vyřešil. Vyřešil. 

6.úloha Vyřešil. Vyřešil. 

Užil nesprávnou početní  
7.úloha 

operaci při získávání výpočtu. 
Vyřešil. 

8.úloha Vyřešil. Vyřešil. 

Užil správnou početní 
9.úloha operaci, ale výpočet byl 

chybný. 

Nevyřešil. 

Užil správnou početní 
10.úloha Vyřešil. operaci, ale výpočet byl 

chybný. 

11.úloha Vyřešil. Vyřešil. 

   

Tab.1: Markova úspěšnost v experimentech 

 Marek v obou experimentech chyboval téměř ve stejných 

úlohách (viz tab.1). V úlohách vyžadujících sčítání nebo odčítání 
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se jednalo jen o třetí úlohu obou experimentů. Jednalo se spíše o 

nepozorné přečtení zadání, než o nerozeznání antisignálu. Dalšími 

úlohami, kde Marek chyboval, byly sedmá úloha vstupního 

experimentu a devátá úloha výstupního experimentu. V obou 

těchto úlohách bylo zřejmé, že Markovi dělalo potíže slovní 

spojení „krát méně“. Ve zbylých dvou úlohách s chybou, se 

jednalo pouze o nesprávný výpočet, přestože druh operace Marek 

zvolil správný. 

Zuzana 
  

Vstupní experiment Výstupní experiment 

1.úloha Vyřešila. Vyřešila. 

2.úloha Vyřešila. Vyřešila. 

3.úloha Vyřešila. Vyřešila. 

4.úloha Vyřešila. Vyřešila. 

5.úloha Vyřešila. Vyřešila. 

6.úloha Vyřešila. Vyřešila. 

Užila nesprávnou početní  
7.úloha 

operaci při získávání výpočtu. 
Vyřešila. 

Užila nesprávnou početní  Užila správnou početní 
8.úloha 

operaci při získávání výpočtu. operaci, ale výpočet byl chybný. 

Užila správnou početní 
9.úloha Nevyřešila. 

operaci, ale výpočet byl chybný. 

Užila nesprávnou početní  Užila správnou početní 
10.úloha 

operaci při získávání výpočtu. operaci, ale výpočet byl chybný. 

Užila nesprávnou početní  Užila správnou početní 
11.úloha 

operaci při získávání výpočtu. operaci, ale výpočet byl chybný. 

   

Tab.2: Zuzčina úspěšnost v experimentech 
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Zuzka měla větší potíže v obou experimentech. Zatímco 

úlohy vyžadující sčítání a odčítání vyřešila ve vstupním i 

výstupním experimentu všechny téměř správně, u úloh 

vyžadujících násobení a dělení často chybovala. Rozdíl mezi 

vstupním a výstupním experimentem byl však značný. Při práci na 

vstupním experimentu vůbec nerozpoznala, kterou početní operaci 

je nutné pro získání výsledku použít (nejčastěji využívala sčítání či 

odčítání). Ve výstupním experimentu vždy použila správnou 

početní operaci a to včetně rozpoznání toho, zda je třeba dělit či 

násobit. I přesto však správný výsledek získala jen v jedné úloze 

vyžadující násobení a dělení. Bylo to způsobeno podle mého 

názoru tím, že nemá zautomatizované patřičné algoritmy. Dále 

bych chtěla poopravit své tvrzení ze závěru vstupního 

experimentu, kde se mi zdálo, že Zuzka se samotným násobením 

potíže nemá. Průběžná práce s dětmi a na závěr i výstupní 

experiment mi ukázaly pravý opak. Zuzka naopak s technikou 

násobení má velké potíže, zejména pak s násobením a dělením 

mino obor malé násobilky. 
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Závěr 

 

Během experimentální práce jsem musela přehodnotit mnoho 

vlastních názorů na dyskalkulii. Až do této doby jsem se setkala 

pouze s jedním dyskalkulikem, kterým byl můj bratr. Ze 

zkušenosti s ním a podnícením odborné literatury, jsem si dříve 

myslela, že dyskalkulické dítě nemá početní představivost a má 

velmi chabé logické myšlení.  

Nyní musím pohled na dyskalkulii hodně pozměnit. První, co 

jsem při práci poznala, bylo, že každý dyskalkulik je zcela jiný. Má 

nejen jiné obtíže, ale i jiné myšlení. Ne u všech dětí se dyskalkulie 

projevuje menším logickým myšlením, či tím, že chybí početní 

představivost. U dětí, se kterými jsem nyní pracovala, mne naopak 

myšlenkové pochody a logické uvažování často překvapovaly. U 

Marka natolik, že bych ho spíše zařadila mezi děti s kalkulastenií 

(jde o mírné narušení matematických schopností, kdy má dítě 

normální schopnosti pro matematiku a nejedná se o vývojovou 

poruchu učení). 

Co se týká zavádění nových matematických prostředí jsem 

dospěla k závěru, že u pavučin nemohu vyvozovat závěry ohledně 

jejich vlivu na dyskalkulické děti, neboť se toto prostředí týkalo 

pouze menších čísel a ty již měly obě děti dobře osvojené. Oproti 

tomu jsem nabyla dojmu, že prostředí Obchodní dům, dětem 

nápomocno bylo. A to z důvodu, že během hry si děti musely 

navzájem svá tvrzení dokazovat a tím i získávaly mnoho vlastních 

poznatků. Věřím, že toto prostředí mohlo pomoci Zuzce i při řešení 

slovních úloh výstupního experimentu, zvláště při určování druhu 

početní operace. Při naší společné práci se ukázalo, že pro 

zavedení záporných čísel je prostředí Krokování velmi kvalitní 

pomůckou. Nejen na vysvětlení principu, ale i na samotnou 
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orientaci v záporných číslech. Dětem stačila pouze jedna 

vyučovací hodina pomocí krokování k tomu, aby byly schopné se 

v záporných číslech orientovat a se zápornými čísly i počítat. 

Závěrem tedy mohu říci, že použitá matematická prostředí 

pomáhají i dyskalkulickým dětem. 

Všechna tato zjištění mi budou jistě nápomocny i při mé práci 

učitele. Nejen to, že nová matematická prostředí má velký smysl 

při matematice využívat, ale i to, že každé dítě je zcela odlišné a 

každé potřebuje něco jiného. Jsem si však vědoma i toho, že mám 

před sebou ještě spoustu práce, abych nejen dyskalkulické děti, ale 

děti obecně více pochopila a poznala.  
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 I 

 

Příloha 1: Zadání úloh ve vstupním experimentu 

 

Petr měl 4 křečky. Po čase se mu narodilo dalších 5. Kolik jich měl dohromady? 

 

Jirkovi bylo 8 let. Petrovi bylo o 7 let více. Kolik let bylo Petrovi? 

 

Teploměr ukazoval 8 stupňů poté, co teplota klesla o 2 stupně. Kolik stupňů bylo 

naměřeno původně? 

 

Petr měl po příchodu do školy 6 pastelek, což bylo o 7 méně než měl doma. Kolik 

pastelek měl dohromady? 

 

Jirka bydlel v 8. patře. Petr o 5 pater níž než Jirka. Jana bydlela o 2 patra výš než 

Jirka. Ve kterém patře bydlel Jirka a ve kterém Jana? 

 

Petr měl 8 bonbónů. Od maminky dostal dalších 5. 4 rozdal kamarádům. Kolik 

jich měl dohromady a kolik mu jich na konci zbylo? 

 

Panu Novákovi bylo 24 let. Jeho synovi bylo 6 krát méně. Kolik let bylo synovi? 

 

Svíčky se prodávaly po 4 kusech v každém balení. Pan Novák zakoupil 2 balení 

svíček. Za jednu svíčku zaplatil 5,-Kč. Kolik korun zaplatil za všechny svíčky?  

 

V panelovém domě bylo 48 oken, v každém poschodí bylo 12 oken. Novákovi 

bydleli v nejvyšším poschodí. Ve kterém poschodí vlastně bydleli? 

 

Pan Novák měl ve svém obchodě 5 beden po 13 skleničkách. Když je rozbalil, 

v každé bedně byly 3 rozbité. Kolik skleniček bylo v pořádku? 

 

Pan Novák koupil svému synovi 6 balení bonbónů po 14 kusech. Ten si z každého 

balení 2 snědl a zbytek uschoval. Kolik bonbónů měl celkově, kolik si jich schoval 

a kolik snědl?  

 

 



 II  

 
Příloha 2: Zuzčin vstupní experiment 

 
 

 



 III  

 
 

Příloha 3: Markův vstupní experiment 
 

 
 



 IV 

 
Příloha 4: Pracovní listy s úlohami na krokování 
 

Pracovní list 
1) Kam dojdeš podle šipek? 

 
 

→→→│←←│→→→→│ ← 
 
 

→│→→│←←←←│→→→→→ 
 
 

←←│→→→│←│→→ 
 
 

→→→→│←│→→→→→│←←← 
 
 

2) Hoď kostkou: 
a) Počet teček znamená počet šipek vpravo. Doplň šipky. Kam jsi došel? 

 
 

→→│                                                             . 
 

 
→→→│←│                                                 . 

 
 

→→│→→→│←←│                                   . 
 
 

→→→│←←←←│                                      . 
 

 
←←←←│→│                                              . 

 
 

b) Počet teček znamená počet šipek vlevo. Doplň šipky. Kam jsi došel? 
 
 

→→→│←│→→→→│                                   . 
 

 
→→→→→→│                                                . 

 
 

→→│→→│                                                     . 
 
 

→│                                                                   . 
 
 

←│                                                                   . 



 V

 
 

 
 
3) Doplň šipky tak, aby ti vyšel správný výsledek: 

 
 

→→│                                                             │→→→ =9 
 
 

→→→│ ←│                                                                = 11 
 
 

→→→→│                                             │→→→→→ =1 
 
 

←←←│→→│→│                                                       =7 
 
 

→→→→→→→│→→→│                        │  ←←← =15 
 
 

←←←←│→→→→→│ ←←←│                              =5 
 
 

4) Kam dojdeš podle návodu nyní? 
 
 

0 │3 →│ 2 ←│ 5 →│ 5 → = 
 
 

0 │8 →│ 4 ←│ 7 →│ 5 → = 
 

2 │8 →│ 4 ←│ 7 →│ 5 → = 
 
 

2 │6 →│ 3 ←│ 2 ←│ 6 → = 
 
 

7 │9 →│ 6 ←│ 1 →│ 8 ← = 
 
 

5) Doplň počet šipek tak, aby ti vyšel správný výsledek: 
 

 
0 │5 →│ 4 ←│ 8 →│         = 2 

 
 

5 │8 →│ 7 →│ 4 ←│         = 18 
 
 

9 │3 ←│ 1 →│ 4 ←│         = 10 
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6) Doplň počty šipek tak, aby ti vyšel správný výsledek. Užij vždy dva povely. 

 
 

7 │6 ←│ 8 →│        │         = 15 
 
 

2 │9 →│ 4 ←│        │         = 19 
  
 

6 │12 →│ 2 →│        │         = 12 
 
 

7) Spočítej, kam dojdeš teď. 
 
 

0 │30 →│ 20 ←│ 50 →│ 50 → = 
 

 
0 │25 →│ 15 ←│ 10 →│ 5 → = 

 
 

5 │14 →│ 15 →│ 25 ←│ 25 → = 
 

 
23 │16 →│ 14 →│ 31 ←│ 17 → = 

 
 

8) Doplň správný počet šipek, abys došel na určené místo. 
 
 

0 │18 →│ 7 →│ 19 ←│         = 18 
 

9 │8 ←│ 26 →│ 15 ←│         = 30 
 
 

 
9) Doplň šipky tak, abys došel na určené místo s využitím příslušného počtu povelů. 

 
 

6│16 →│ 13 →│        │         = 12 
 
 

5 │19 →│         │        │         = 19 
 
 

7 │14 →│ 20 ←│        │         = 19 
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Příloha 5: Zadání úloh ve výstupním experimentu 

 

Eva po příchodu do školy zjistila, že má jen 5 pastelek. Ve škole zřejmě 4 

pastelky ztratila. Kolik pastelek měla původně? 

 

Eva bydlela o 4 patra výš než Jana, která bydlela v 8.patře. Ve kterém patře 

bydlela Eva?  

 

Evě bylo 8 let, což bylo o 2 roky méně než Janě. Kolik let bylo Janě? 

 

Evě zůstalo 7 bonbónů poté, co 5 bonbónů snědla. Kolik bonbónů měla 

původně? 

 

Eva měla v pondělí 2 křečky. V úterý se jí narodilo dalších 5 křečků. V neděli 

musela 4 křečky darovat kamarádkám. Kolik křečků měla v úterý a kolik 

v neděli? 

 

Teploměr ráno ukazoval 7 stupňů. Odpoledne o 8 více než ráno a večer o 6 

méně než odpoledne. Kolik stupňů ukazoval teploměr odpoledne a kolik 

večer? 

 

Paní Dvořáková měla 28 květin. Na každém okně jich měla 7. Kolik oken má 

byt Dvořákových?  

 

Mýdla se prodávala po 2 kusech v každém balení. Dvořákovi zakoupili 4 

balení mýdel. Za jedno mýdlo zaplatili 4,-Kč. Kolik zaplatili za všechna 

mýdla? 

 

Panu Dvořákovi bylo 39 let. Jeho dceři bylo 3 krát méně. Kolik let bylo dceři? 

 

Knihovna pana Dvořáka měla 4 police. V každé polici bylo 15 knih. Pan 

Dvořák z každé police 3 knihy přečetl. Kolik knih pan Dvořák přečetl ze své 

knihovny a kolik mu jich ještě zbývá přečíst? 
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Paní Dvořáková zakoupila 7 balení sušenek. V každém balení bylo 16 kusů 

sušenek. Dcera paní Novákové z každého balení snědla 4 sušenky. Kolik 

sušenek snědla a kolik jich zbylo? 
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Příloha 6: Zuzčin výstupní experiment 
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Příloha 7: Markův výstupní experiment 

 

 


