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Název: 

Matematika v japonských školách 

Abstrakt: 

Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a porovnat japonské školství a matematické 

vzdělávání s českým. Práce je sloţena ze dvou hlavních částí. První část je věnována 

japonskému školství, jeho historii, současné podobě a postavení ţáka a učitele 

v japonské společnosti. Druhá část představuje vybrané metody výuky matematiky 

pouţívané na základních a středních školách v Japonsku. Dále popisuje fenomén zvaný 

„lesson study― a jeho vliv na zlepšení výuky, porovnává japonské školní osnovy 

s českým rámcovým vzdělávacím programem a na závěr poukazuje na úspěchy 

japonského matematického vzdělávání a motivaci ţáků ke studiu matematiky. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: 

Mathematics in Japanese schools 

Summary: 

The main objective of bachelor work is to describe and compare Japanese and Czech 

education (with an emphasis on mathematical education). The work consists of two 

main parts. The introduction is dedicated to Japanese education, its history, current 

situation and to the role of student and teacher in the Japanese society. The main part 

presents various methods of teaching, which are used at primary and secondary schools 

in Japan. It also describes a phenomenon called "Lesson Study" and its impact on 

improving teaching. The Japanese school curriculum is also compared to the Czech 

educational framework programme in this part. The conclusion emphasise the 

achievements of Japanese mathematical education and students' motivation for this 

subject. 
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1  Úvod 

Japonsko je pro většinu lidí velkou neznámou a japonská kultura a myšlení je tak 

odlišná od našeho vlastního. To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl ve své práci 

zabývat právě Japonskem. Současný člověk si jen těţko můţe nevšimnout, jaké úspěchy 

zaţívá japonská společnost. Naprostou většinu novinek na trhu s elektronikou tvoří 

japonské produkty nebo produkty vytvořené za pomoci předních japonských odborníků. 

Je takřka nemoţné nedostat se do kontaktu s japonskými výrobky, které jsou z velké 

většiny známé svou kvalitou. Jak je vůbec moţné, ţe země, která si většinu své historie 

drţela odstup od okolního světa a dokonce se na 200 let úplně izolovala, dosahuje téměř 

ve všech vědních oborech špičkové výsledky? Nejpravděpodobnější odpověď bude asi 

neuvěřitelná schopnost rychle absorbovat znalosti ostatních národů a upravit si je tak, 

aby se s nimi dalo dobře, rychle a kvalitně pracovat. Ať uţ to byly znalosti blízkých 

sousedů, jako je Čína a Korea, které do Japonska přinesly kulturu a především písmo či 

znalosti „západního světa―, které do Japonska přišly po otevření hranic v polovině 

19. století. Samozřejmě nic z toho, čeho japonský národ dosáhl, nevzniklo samo od sebe. 

Kulturní dědictví zde hraje velkou roli, ale nikoliv tu hlavní. Jako kdekoliv na světě je 

třeba předávat znalosti ze starších na mladší, a tak ani Japonsko není výjimkou. I zde 

školní výuka hraje zásadní roli v ţivotě jedince a v dnešní japonské společnosti je velmi 

důleţité vystudovat kvalitní školu s co nejlepšími výsledky.  

V této práci ukáţi, jak vypadalo japonské školství ještě před otevřením svých hranic 

„západnímu světu―, jak vypadá japonské školství v současnosti a jak moc se liší od 

českého. Dále jak vypadá obraz současného ţáka a učitele, jejich vzájemné postavení 

mezi sebou i ve společnosti. K japonskému školství beze sporu patří i tzv. „lesson 

study―, tudíţ i touto praktikou se budu zabývat. To hlavní, na co svou prací poukáţi, 

jsou rozdílnosti v obsahu výuky a výuce matematiky jako takové na českých 

a japonských školách. Kromě toho popíši i výsledky, kterých ţáci japonských škol 

dosahují, a jaká je hlavní motivace japonských ţáků ke studiu matematiky. Je 

samozřejmé, ţe kaţdá škola, třída nebo skupina vypadá a chová se zcela odlišně, ale 

i přesto se najde mnoho podobných rysů. Jiţ zde je však nutno zdůraznit, ţe vše, co 

v této práci bude popsáno, neplatí obecně pro všechny školy.  
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Obrázek 1. Mapa současného Japonska 

Zdroj: http://www.ease.com/~randyj/alljapan.jpg 
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2  Japonské školství 

V této kapitole se budu věnovat především japonskému školství jako celku. Na začátku 

okrajově popíši historii japonského školství, která je jeho nedílnou součástí. Dále shrnu 

základní poznatky o struktuře současného japonského školství a jeho podobě. Nakonec 

uvedu, jaké postavení ve společnosti a jaké povinnosti má japonský ţák a učitel.   

2.1  Historie 

Jako kaţdé školství má i japonské školství dlouhou a velmi zajímavou historii, která 

rozhodně stojí za zmínku. Rozdělit se dá na čtyři etapy: starověk, středověk, novověk 

a nakonec současnost. Starověk sahá od prvopočátků vzniku japonského písma, prvních 

škol, prvního školního systému přes období příchodu vlády šógunů a pozdější izolaci 

země, které lze nazvat středověk, aţ po otevření hranic a k návratu k původním 

hodnotám, které některé přetrvávají aţ do dnes. 

Odstavce 2.1.1 aţ 2.1.4 o historii japonského školství pochází z vlastního překladu částí 

publikace autorů Katsuty a Nakauchiho „Understanding Japan: Japanese 

Education“ (1995). 

2.1.1  Starověk 

Snahu naučit děti, jak se správně začlenit do společnosti, lze povaţovat za prvopočátky 

vzdělávání. Bohuţel o počátku vzdělávání v Japonsku jsou jen minimální informace. 

Hlavní příčinou je, ţe Japonsko velmi dlouho nemělo vlastní písmo ani formální 

vzdělávací systém. První zmínky je moţno najít aţ v nejstarší japonské kronice Kodžiki 

či sbírce poezie Man’jóšu, ale širší obraz o vzdělávání ve starověkém Japonsku nám 

mohou přinést aţ výsledky historických a kulturních antropologických studií (Katsuta, 

1995).  

Čínské písmo začalo do starověkého Japonska proudit skrze Korejský poloostrov 

a v druhé polovině pátého století se aristokraté ţijící v hlavním městě v centru Japonska 

i zbytku země naučili číst a psát. Zároveň začala vznikat první literární díla psaná buď 

čínskými znaky (Nihon šoki, viz obrázek 2), nebo zjednodušenou verzí čínských znaků 

(Kodžiki, Man’jóšu). Nejen písmo a čínská klasická literatura byla převzata z Číny, ale 

i mnoho pokročilých dovedností či umění bylo uvedeno a rozvíjeno učenci, kteří přišli 
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právě z Číny nebo Koreje a usídlili se v Japonsku. Rychle stoupal počet dětí šlechticů, 

kterým se dostávalo vzdělání v konfuciánské klasické literatuře, a mladých lidí 

vstupujících do buddhistických řádů rychle přibývalo.  

 

Obrázek 2. Záznam z Nihon šoki 

Zdroj: http://www.emuseum.jp/cgi/pkihon.cgi?SyoID=4&ID=w012&SubID=s000  

První veřejná škola, zaloţená na vzdělávacím systému tehdejší Číny (dynastie Tang), 

byla zaloţena v druhé polovině 7. století. První pokus o zaloţení celonárodního 

vzdělávacího systému přišel na počátku 8. století jako součást rozsáhlé politické 

reformy známé jako Reformy Taika (645). Zákon o učení (Gakurei) měl následně za 

následek vznik Daigaku (Velké Akademie) a kokugaku (místních akademií). Tyto 

vzdělávací instituce byly zaloţeny s cílem poukázat na jednotu centralizovaného státu 

pod vladou císaře, jenţ absorboval čínskou kulturu a který vzdělával vládu a místní 

správu. Hlavní náplní učiva na Daigaku byly čínské klasické texty, které zde vyučovalo 

několik profesorů. Navíc byly nalezeny záznamy z první poloviny 8. století svědčící 

o tom, ţe císařský dvůr věnoval Daigaku rýţové pole na podporu studentů, kteří by si 

jinak zdejší studium nemohli z finančních důvodů dovolit. Daigaku byla pouze jedna 

a nacházela se v hlavním městě říše, naproti tomu kokugaku se nacházeli v kaţdém 

z hlavních měst provincií a sehrály důleţitou roli v místním vzdělávání. Kaţdé 

kokugaku byl přidělen lékař, který měl na starost zdraví místí správy a obyvatelstva. 

Navíc v hlavním městě bylo moţné najít i jiné druhy škol jako onmjó rjó (školy 
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vyučující kosmologii a astrologii), ten’jaku rjó (školy vyučující medicínu a lékařské 

dovednosti), gagaku rjó (hudební školy) a jiné.  

V tomto období se japonská kultura (do té doby absorbující čínskou kulturu) začala 

velmi rychle samostatně vyvíjet a systém Daigaku a kokugaku  po přestěhování 

hlavního města říše z města Nara do města Kjóta ještě nějaký čas vzkvétal. Tato doba 

rozkvětu japonského vzdělávání trvala však jen do 10. století, kdy Daigaku přestala 

lákat nadané studenty a navíc byla její budova zničena během velkého kjótského poţáru 

roku 1177. Daigaku se tak stala obětí poţáru, ale i sociální změny. S vývojem japonské 

literatury navíc začal klesat i počet zájemců o čínskou literaturu a v návaznosti na 

oslabování moci císařského dvora ubývaly i finanční prostředky školních institucí. 

Oficiální název Daigaku byl Daigaku rjó a toto jméno se později stalo symbolem pro 

japonské vyšší vzdělávací instituce.  

Předtím, neţ se Kjóto stalo hlavním městem, vzniklo zde několik soukromých institucí, 

které měly podobu škol podřízených Daigaku. Kromě Daigaku, kokugaku a jiných škol 

v tomto období fungovala také instituce zvaná Gakurin, která sídlila v centrále 

buddhistické sekty a měla podobnou strukturu jako Daigaku. Některé ze soukromých 

škol, které byly zaloţeny ještě před vznikem Daigaku, fungovaly poměrně dlouhou 

dobu i po jejím vzniku. Mnoho soukromých škol bylo zakládáno v domovech 

s dlouholetou tradicí rodinného vzdělávání. Lidé se vzděláním z těchto soukromých 

institucí poté často získávali pozice ve vládních úřadech.  

2.1.2  Středověk 

Jak moc císařského dvora upadala, moc bojovníku pomalu ale jistě rostla. Proto lze 

japonský středověk bez nadsázky pojmenovat jako éru válečníků. Na konci 12. století 

byla zaloţena šogunátní vláda v Kamakuře na západě Japonska. Císař sice formálně stál 

dále v čele státu, ale skutečnou moc jiţ měl v rukou šogun. Trvalo dvě století neţ moc 

šogunátu začala upadat a politická moc se vrátila na krátkou dobu zpět do rukou císaře 

a jeho dvora. Během této doby (od 14. století do druhé poloviny 16. století) zaţila 

japonská společnost drastické změny. Konec 15. století byl obdobím rolnických 

povstání pod vedením mocných místních vůdců, kterým se nelíbil nedostatek politické 

moci šoguna. Na další století se celá země se ocitla v občanské válce, která byla 
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ukončena aţ poté, co se Toyotovi Hideyoshimu podařilo sjednotit celý národ pod jeho 

vedením. Jeho následovník poté zaloţil silnou a centralizovanou vládu, která zemi 

přinesla mír a stabilitu na dalších 250 let. 

I přesto, ţe toto období bylo plné nepokojů, bojů a chaosu, bylo velmi prospěšné pro 

vývoj kultury a vzdělávání. Zatímco školy v Kjótu začaly upadat, v oblasti dnešního 

Tokia (oblast Kantó) začaly vznikat nové instituce. Ve 13. století to byla Kanazawa 

Bunko (knihovna) a ve 14. století Ašikaga Gakkó (škola Ašikaga, viz obrázek 3). Obě 

tyto instituce byly pod přímou správou šogunátu. Po zaloţení šogunátní vlády bylo sice 

oficiálně stanoveno, ţe je třeba vytvořit určitý morální kodex a obohatit kulturu, avšak 

vládnoucí třída se nebyla schopna se zaloţením formálního vzdělávacího systému 

vypořádat. Na druhou stranu tu byly buddhistické řády, které byly ideální k tomu 

systematicky vyučovat a učit čínské znaky. Jejich kněţí se chovali tak, aby byli 

v přímém kontaktu s veřejností, jejich kulturními zvyklostmi, ale přitom se drţeli nové 

vládní ideologie 

 

Obrázek 3. Ašikaga Gakkó – škola Ašikaga 

Zdroj: http://static.panoramio.com/photos/original/13952442.jpg 

To, ţe kaţdá z buddhistických sekt byla v kaţdodenním kontaktu s lidmi, přivádělo do 

jejich řad stále více stoupenců. Úspěšná byla zvláště sekta Zen, která ve svých krámech 
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začala zakládat vzdělávací zařízení. Právě tyto chrámové školy vytvořily tradici 

Konfuciánského učení, stejně tak jako tradici vzdělávání kněţí. Pět velkých chrámů 

v Kjótu a Kamakuře se tak stalo centrem vzdělanosti a navštěvovalo je velké mnoţství 

studentů. Vzdělávání japonského národa však nezůstávalo jen výsadou těchto velkých 

měst, ale šířilo se i do menších buddhistických chrámů. Buddhištičtí kněţí nevzdělávali 

jen své nástupce, ale také učili lidi mimo řád číst a psát. Zájem o vzdělání začal rychle 

vzrůstat. Literární dílo jako Otogizóši (sbírka pohádek) a divadelní představení Kjógen 

(komediální drama) byla velmi populární nejen mezi obyčejnými lidmi, ale i mezi 

vládnoucí třídou válečníků. V první polovině 14. století se objevila učebnice známá 

jako Óraimono (kniha ve stylu korespondence). Byl to první pokus učit praktické 

dovednosti pomocí psané formy. Tato kniha sehrála velmi důleţitou roli v historii 

vzniku učebnic. 

V 16. století navštívil Japonsko František Xaverský, jenţ je povaţován za průkopníka 

katolického úsilí na Dálném východě. Katolická církev si díky utrpení lidí během 

občanské války získala mnoho stoupenců i mezi vysoce postavenými lidmi. Katoličtí 

misionáři, kteří přišli do Japonska, s sebou přinesli nejen novou víru, ale i produkty 

tehdejší evropské civilizace. Kromě jiného byly obyvatelům japonských ostrovů 

přestaveny nové evropské vědní obory jako geografie, lékařská věda, astronomie atd. 

Portugalští misionáři postavili několik škol pro další vzdělávání japonské mládeţe, které 

měly slouţit mimo jiné i jako prostředek pro šíření nové víry. Základní školy začaly 

vznikat v  severozápadní části ostrova Kjúšu a obdoba vyšších základních a středních 

škol i v okolí města Nagoja. V Kjótu sídlila škola, která byla zaměřena na výuku 

matematiky a astronomie. Budovy nových škol byly postaveny v  evropském stylu a 

učily se zde předměty jako latina, portugalština, západní hudba, malba, mědiryt atd. 

Kromě toho se na katolických školách učily i tradiční předměty, které byly velmi 

podobné těm, které se vyučovaly na školách při buddhistických chrámech. Konkrétně se 

jedná třeba o japonštinu a japonské dějiny. V 17. století došlo ze strany Tokugawského 

šogunátu k nekompromisnímu potlačení křesťanství v Japonsku, coţ mělo za následek i 

to, ţe všechny školy zaloţené evropskými misionáři přestaly fungovat. Přesto však 

existence evropských škol na území Japonska velmi ovlivnila vývoj japonského 
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vzdělávání. Podle záznamů portugalských misionářů byly japonské děti pilnější a 

dokázaly se rychleji naučit latinu neţ evropské děti (Katsuta, 1999). 

Občanská válka skončila zaloţením Tokugawského šogunátu a na 260 let se japonská 

společnost uzavřela před okolním světem.  Vytvořily se zde nové instituce a systém 

vzdělávání v rámci nového šogunátního systému. Díky velké podpoře šogunátu se 

soukromá škola zaloţená japonským filozofem Hayashi Razanem stala o 100 let později 

školou, která byla pod přímou kontrolou vlády a dostala jméno Šóheizaka Gakumonjo 

(nebo také Šóheikó). Do povědomí se dostala jako nová Daigaku, i přestoţe tak nebyla 

nikdy oficiálně nazvána. Učilo se zde především Konfuciánské učení a po ukončení 

školy se ze studentů stali učitelé, kteří poté pracovali pro svoje klany. Okolo 200 škol 

podporovaných klany bylo moţné najít na území Japonska na konci druhé poloviny 

18. století.  

Jediným „otevřeným oknem―, které se dalo pouţít pro komunikaci s okolním světem, 

bylo město Nagasaki. Skrze něj do země proudily tzv. „holandské vědy― (Dutch 

science), které aspoň částečně utišily potřebu nových praktických znalostí, kterých se 

izolovanému národu nedostávalo. Jednou z těchto věd byla třeba medicína a nové 

vojenské prostředky a zbraně. Šogunát sepsal všechny nové poznatky praktických věd 

představených Holanďany, ale ze strachu z oslabení své politické moci se rozhodl 

zakázat veřejnosti vzdělávat se v nich. I přes tento zákaz se v 19. století některé 

progresivnější klanové školy rozhodly učit evropské vědy. 

Další významnou školou tohoto období se stala chrámová škola terakoya. Na začátku 

19. století se terakoya rozvíjela a rozdělila na různé instituce, kde se vzdělávaly 

nejenom děti měšťanů a farmářů, ale také mladé děti válečníků, které ještě nebyly dost 

staré na to, aby nastoupily výuku v klanové škole. Nevyučovalo se uţ v buddhistických 

chrámech, ale v oddělených budovách, kde jako učitelé působili kněţí, lékaři, 

samurajové bez pána a víceméně kdokoliv učený. Výuka zde začínala nutností naučit se 

psát. Dále se v některých školách učily děti počítat na abakusech a kromě toho se učila 

i správná disciplína a způsoby chování. Šogunát a klanové školy nijak neovlivňovaly 

terakoyu. Přesný počet těchto škol v tomto období není známo, ale odhaduje se, ţe by 
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jich mohlo být více neţ 100 000. Dostupné písemnosti neumoţňují určit počet dětí, 

které studovaly na terakoye.  

2.1.3  „Novověk“ až druhá světová válka 

Po pádu šogunátu v roce 1868 a vrácení svrchované moci do rukou císaře se opět začal 

vzdělávací systém velmi rychle vyvíjet. Během období restaurace Meiji (1868—1912) 

se stále vyvíjely a vznikaly nové klanové školy, ale kromě předmětů, které byly náplní 

i před návratem císaře k moci, přibyly do osnov předměty západních věd a jeden nebo 

dva evropské jazyky. Během této doby bylo zaloţeno mnoho chrámových škol terakoya, 

kromě toho se v Tokiu usadilo několik menších soukromých vzdělávacích institucí 

vyučujících konfucianismus nebo evropské vědy a jazyky.  

 

Obrázek 4. Tokijská univerzita (Yasuda Auditorium) 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/YasudaAuditorium.jpg 

Japonská první moderní univerzita (daigaku) byla zaloţena vládou v roce 1887 

a dostala jméno Tokijská Univerzita (University of Tokyo). Tato univerzita byla vlastně 
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sjednocením všech významných vzdělávacích institucí z období Tokugawského 

šogunátu.  

V roce 1872 přišla vláda s návrhem pro celonárodní modernizaci školského systému, 

které je v anglické literatuře nazýváno jako „School System Promulgation―. Základním 

vzorem byl francouzský školský systém, i kdyţ některé prvky byly převzaty i z jiných 

zemí. Důvodem, proč se vláda pustila do těchto změn, byl především fakt, ţe ve 

vzdělání viděla velký potenciál, který by mohl zajistit říši bohatství a moţnost stát se 

mocným nezávislým státem. Hlavní změnou bylo rozdělení celé japonské říše do 

osmi akademických oblastí, kde kaţdá z těchto oblastí byla rozdělena do 32 oblastí se 

střední školou, a nakonec kaţdá z oblastí se střední školou na 210 oblastí se základní 

školou. Z toho vyplývá, ţe reforma měla přispět vystavěním 54 016  škol (256 středních, 

53 760 základních) po celém Japonsku. Reformu se povedlo realizovat pouze z části. 

Z osmi vysokých škol, které měly být zaloţeny, nevznikla ţádná kromě Tokijské. Stejně 

tak představa o výstavbě velkého mnoţství základních škol se stala neuskutečnitelnou, 

a tak vláda alespoň přeorganizovala některá stávající vzdělávající zařízení (klanové 

školy, terakoya) v daných oblastech. Podle záznamů z roku 1876 z 20 000 základních 

škol vyuţívalo 40 % budovy buddhistických chrámů, 33 % soukromé domy a pouze 

18 % nové školní budovy. Další velký problém byl nedostatek kvalifikovaných učitelů.  

Kromě toho si školu nemohl dovolit kaţdý. Dokonce i základní vzdělání nebylo 

zadarmo. Nespokojenost s novou školskou reformou u obyčejných lidí byla veliká, 

dokonce jsou známy i některé případy, kdy nespokojení lidé zapálili budovu školy. Tyto 

nepokoje trvaly od roku 1873 do roku 1877. 

Povinná docházka začala na japonských základních školách platit v roce 1900. Původně 

měla být pouze čtyři roky, ale uţ v roce 1907 byla tato doba prodlouţena na šest let. 

Počet dětí navštěvujících základní školu vzrostl uţ mezi rokem 1890 a 1900, důvodem 

byl velký rozvoj industrializace v tomto období. Lidé si tak začali uvědomovat 

nezbytnost vzdělání. V roce 1890 navštěvovalo základní školu 94 % dětí, v roce 1910 to 

bylo uţ 97 % a později téměř 100 %, coţ mělo za důsledek vymizení negramotnosti.  

S příchodem druhé světové války začala být i náplň učebnic, které připravovalo 

a schvalovalo ministerstvo školství, silně militaristického rázu. Během bombardování 
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hlavních ostrovů byli ţáci vyšších ročníků povoláni k práci v továrnách a na pomoc na 

zemědělských polích, zatímco mladší ţáci byli evakuováni do bezpečnějších oblastí. 

Bez ohledu na okolnosti japonské školství postupně sílilo. V roce 1940 navštěvovalo 

školní lavice základních a středních škol přes 1 860 000 ţáků. Avšak obrovský nárůst 

zájmu zaznamenalo nejen základní vzdělávání, ale i vysoké školy (v roce 1947 

navštěvovalo vysokou školu zhruba 540 000 studentů). 

2.1.4  Poválečné období až současnost 

Japonský vzdělávací systém prošel velkou změnou po roce 1947. V roce 1946 se do 

Japonska vydal americký profesor dr. G. D. Stoddard, aby zhodnotil situaci jak moc je 

třeba japonský vzdělávací systém rekonstruovat. Na japonské straně bylo také mnoho 

lidí, kteří se snaţili o novou poválečnou teorii vzdělání a novou politiku. Výsledkem 

těchto pokusu byl nový zákon o základním vzdělání, který stavěl vzdělávací principy 

především na demokracii a pacifismu. Ultranacionalismus a militarismus byl po válce 

zakázán přímo novou ústavou země.  

Demokratizace poválečného vzdělávacího systému byla realizovaná několika novými 

opatřeními. Především došlo k decentralizaci systému. Ministerstvo školství mělo stále 

hlavní slovo, ale lidé si volili svoje vlastní zástupce, kteří poté spravovali svoje území. 

Ze škol zmizela segregace na základě pohlaví, učitelům bylo doporučeno, aby učili 

smíšené třídy. Víceméně celý japonský předválečný školský systém byl změněn a přijal 

formu amerického (6-3-3-4 roky). Osnovy jiţ neměly být kontrolovány vládou, ale měly 

být řešeny tak, aby vyhovovaly dětem ve všech komunitách. Velkou změnou byla 

i svoboda ve výuce. Učitelé dostali moţnost svobodně učit a sdruţovat se do 

učitelských spolků či být politicky aktivní. A konečně vysoké školy přestaly být zcela 

samostatné a staly se součástí nového systému. 

Nová ústava (1947) také změnila délku povinné školní docházky na devět let a přinesla 

právo na vzdělání kaţdému občanu. Vznik druhého stupně základní školy a tím 

i vystavění nových školních budov se stalo pro lidi velkým finančním břemenem 

obzvláště v poválečném období, kdy státní pokladna byla téměř prázdná. Ale i přes 

nedostatek peněz japonský lid uvítal prodlouţení povinné školní docházky a nové 

budovy základních škol s druhým stupněm začaly tak vznikat po celé zemi.  
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Volby svých vlastních zástupců, kteří řídili vzdělání ve svých prefekturách, byly 

zrušeny v roce 1955 a pravomoc ministerstva školství opět posílila. I přesto si však 

místní správa stále uchovala dostatečné pravomoci. Ministerstvo začalo vyţadovat 

přísné dodrţování předepsaných osnov a obsahů knih jimi schválených či vydaných. 

Ministerstvo vyslyšelo poţadavky lidí a začaly vznikat speciální vyšší vzdělávací 

instituce, které měly národu pomoci v jeho industrializaci. Délka studia na takovéto 

škole byla pět let (3 roky střední školy plus 2 roky praxe). Absolventi těchto škol byli 

dostatečně vzdělaní, aby nastoupili na studium vysoké školy.  

2.2  Současný systém a podoba japonského školství  

Současný systém japonského školství se skládá z primárního a sekundárního vzdělávání. 

Do primárního se řadí šógakkó (základní školy), zatímco do sekundárního čúgakkó 

(střední školy) a kótógakkó (vysoké školy). V práci dále budu pro přehlednost pouţívat 

termíny běţné pro český systém, konkrétně první a druhý stupeň základní školy a škola 

střední. Kompletní struktura japonského školství je v tabulce 1, kde jsou pro přehled 

uvedeny všechny typy škol.  

věk ročník vzdělávací instituce 

3-4 

 
Školka 

Speciální školy 

4-5 

5-6 

6-7 1 

1. stupeň  

Základní škola 

7-8 2 

8-9 3 

9-10 4 

10-11 5 

11-12 6 

12-13 1 
2. stupeň  

Základní škola 
13-14 2 

14-15 3 

15-16 1 

Střední škola 
Technická 

univerzita 

16-17 2 

17-18 3 

18-19 

 Vysoká škola Lékařská fakulta 

Veterinární fakulta 
Farmaceutická fakulta 

  

19-20 

20-21 

  

21-22 Bc. 

22-23 
 Vysoká škola 

23-24 Mgr. 

24-25 

 Vysoká škola 
Lékařská fakulta 

Veterinární fakulta 
Farmaceutická fakulta 

25-26 

26-27 PhD. 

27-28 PhD.   

Tabulka 1. Struktura japonského školství 

Jak je uvedeno v tabulce 1, první stupeň základní školy má dohromady šest ročníků. 

Děti nastupují povinnou školní docházku ve věku šesti let. Téměř všechny děti 
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navštěvují veřejné školy, jen malé procento rodičů se rozhodne pro soukromou školu jiţ 

v tak útlém věku dítěte. Druhý stupeň základní školy je rozloţen do tří let a střední 

škola trvá další tři roky. Školní docházka je stejně jako v České republice povinná od 

prvního do devátého ročníku, přesto však 97,6 % japonských dětí pokračuje dál ve 

studiu střední školy (MEXT, 2006). Podobně jako v České republice se i v Japonsku na 

některých středních školách dělají přijímací zkoušky. Obtíţnost přijímacích zkoušek 

roste s  prestiţí střední školy. 

Celý japonský vzdělávací systém řídí vláda na třech různých úrovních: národní, 

prefekturní a obecné (městské). Národní úroveň patří pod správu ministerstva školství, 

kultury, sportu, vědy a technologii (oficiální zkratka je MEXT). To je zodpovědné za 

tvorbu osnov, učebnic a standardů pro všechny typy škol. Přesně vytyčuje cíle a obsah 

výuky kaţdého předmětu kaţdého ročníku (Whiteman, 2003, citováno v Schueller, 

2006). Kaţdá ze 47 japonských prefektur má 5 členů rady, kteří jsou voleni guvernérem. 

Tato rada rozhoduje o osudu veřejných škol v jejich prefekturách, zaměstnává nové 

učitele a uděluje licence školám. Nejníţe postavená úroveň (obecná) provozuje školy, 

pomáhá prefekturám s výběrem a propouštěním učitelů a rozhoduje, které učebnice se 

budou na školách pouţívat.  

Výuka na japonských školách je rozdělena do trimestrů, kaţdý s těchto trimestrů je 

oddělen krátkými prázdninami. Školní rok začíná 1. dubna a končí 31. března. Do roku 

2002 byla povinná školní docházka pět a půl dne aţ šest dní v týdnu (podle ročníku). Od 

roku 2002 byla tato doba zkrácena na pouhých pět dní v týdnu, ale i tak vláda poţaduje, 

aby ţáci navštěvovali školu 210 dní v roce. Stejně jako v České republice i v Japonsku 

platí, ţe se zvyšujícím se ročníkem se zvyšuje i počet hodin strávených ve škole. Pro 

první stupeň je to průměrně 26 ţáků a pro druhý 31 (MEXT, 2006).  Délka vyučovací 

hodiny primárních škol je 40 minut s 10 aţ 15 minutovou přestávkou a sekundární 

50 minut s 10 minutovou přestávkou. Na oběd je vyhrazená hodinu a půl dlouhá 

přestávka. 

Na základní škole ţáci nemohou propadnout, a tak opakovat ročník, protoţe japonské 

školství se drţí tzv. „no-failure policy―, která říká, ţe ţáci postupují do dalšího ročníku 
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bez ohledu na svoje výsledky. Dodrţování této politiky ovšem vyţaduje od učitelů větší 

pozornost věnovanou ţákům s horšími výsledky.  

Japonské třídy mají jen málo nábytku. V třídě je obvykle moţné najít malý stůl s ţidlí 

pro učitele a lavice pro ţáky. Dále zde bývá běţně televize v kaţdé třídě, polička na 

časopisy a několik rostlin. Není obvyklé, aby ve třídě byl koberec, umyvadlo, 

počítačový koutek nebo nadbytečné stoly (Schueller, 2006). Mimo jiné má většina tříd 

okna nejen směrem ven, ale také směrem do chodby, které jdou také otevřít. Tato okna 

jsou určena především k lepšímu proudění vzduchu v parných dnech, ale také 

k pozorování probíhající výuky. Kromě tříd má škola ještě několik učitelských místností 

(společných kabinetů), kanceláří, sborovnu, tělocvičnu a velký dvůr. 

 

Obrázek 5. Japonská třída 

Zdroj: Fotografie profesora Heinza Steinbringa 

Všechny finanční prostředky pro chod škol pocházejí ze státní pokladny, coţ umoţňuje, 

aby veřejné školství zůstalo dostupné všem dětem zdarma. 
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Kromě klasické školní výuky je v Japonsku velmi populární navštěvování juku (večerní 

škola). Tyto soukromé školy jsou určeny především k přípravě na přijímací zkoušky na 

vysokou školu a mají tradiční formu intenzivních kurzů a opakování. Navštěvují se ve 

večerních hodinách a o prázdninách. 

Přijímací zkoušky na veřejné vysoké školy mají dvě části. První část přijímacích 

zkoušek probíhá jednou za rok v polovině ledna a je pod přímou správou ministerstva 

školství.  Druhou část, kterou uţ pořádá přímo škola, uchazeči podstupují později, podle 

toho, o jakou vysokou školu se jedná. Je běţné, ţe hodnoty výsledků obou částí zkoušky 

mají stejnou váhu (50:50), ale i přesto některé prestiţní vysoké školy kladou větší důraz 

na druhou část přijímací zkoušky. Například Tokijská Univerzita přikládá druhé části 

podstatně větší váhu (okolo 80 % z celkového ohodnocení). Některé soukromé vysoké 

školy vyuţívají buď přímo zkoušky, které nabízí ministerstvo, nebo si vytvářejí zkoušky 

vlastní. U ostatních soukromých škol je běţné přijímat ţáky bez přijímacích zkoušek na 

základě doporučení. 

2.3  Žáci 

Ţivot japonského ţáka se můţe na první pohled velice lišit od ţivota ţáků západních 

zemí. Je to beze sporu dané společností, v které děti vyrůstají. Školní den se vcelku 

zásadně liší. Japonské děti ráno vstanou, posnídají a jdou do školy, která začíná 

většinou v osm hodin. Konec vyučování však neznamená návrat domů, protoţe většina 

japonských dětí navštěvuje volnočasové krouţky, které začínají po skončení školní 

výuky. Jedná se o nejrůznější umělecké, hudební, vědecké či herní krouţky. Tyto 

krouţky bývají pod záštitou školy, do které děti chodí a jsou provozovány přímo ve 

školní budově nebo na jejích pozemcích.  

Děti mají také ke škole a její budově velký respekt. Bývá zvykem, ţe v kaţdé třídě je 

určena jedna důvěryhodná a respektovaná osoba jako sluţba, která rozděluje práci ve 

třídě svým spoluţákům. Po skončení výuky se většinou v celé třídě zvednou ţidle a ţáci, 

kteří byli vybrání pro úklid třídy, ji připraví na další den (zametají podlahu, utírají prach, 

zalévají květiny atd.). 

Japonsko je známé po celém světě také díky uniformám, které ţáci musí nosit do školy. 

Stejně jako v jiných zemích, kde bylo dříve moţné vidět školní uniformy, i v Japonsku 
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na některých školách tato tradice pomalu mizí. Není tajemstvím, ţe uniformy nejsou 

mezi mládeţí příliš oblíbené, ale i tak na nich mnoho škol stále trvá a má to své 

opodstatnění. Odborníci upozorňují, ţe koncepce školních uniforem je dobrá. Za prvé 

odbourává viditelné sociální rozdíly ve škole, protoţe kaţdé dítě musí nosit stejné 

oblečení. Za druhé díky střihu a barevné kombinace uniformy lze rozpoznat, o jakou 

školu se přesně jedná.  

Jelikoţ jedním z hlavních měřítek postavení ve společnosti je v Japonsku dosaţená 

úroveň vzdělání, je na děti vyvíjen velký tlak z různých zdrojů, ať uţ ze strany rodičů, 

společnosti, učitelů či vrstevníků.  

Japonská společnost má na studenty obecně velmi vysoké nároky, o tom také vypovídá 

blízký vztah mezi školou, vzděláním a kvalitou ţivota. Úspěch ve škole slibuje vyšší 

kvalitu ţivotního stylu, a to jak ekonomickou, tak sociální. To je také jeden z hlavních 

důvodů, proč studovat prestiţní vysokou školu. Více neţ kde jinde ve světě 

zaměstnavatelé kladou důraz na jméno absolvované školy (Bossy, 1999). 

Přestoţe hlavou japonské rodiny je otec, většinou je za školní výsledky dětí zodpovědná 

matka. Nejvyšším cílem výchovy jsou především akademické úspěchy dětí. Japonské 

matky jsou nazývány „vzdělávající matky― (education mothers) (Bossy, 1999), protoţe 

berou vzdělání svých dětí velmi váţně. Pilně pomáhají svým potomkům s domácími 

úkoly, s vyhledáváním textů, učebnic, kurzů, doučování a aktivně se podílejí na 

rodičovských schůzkách. Důleţitá je také investice do vzdělání. Aţ 16 % z celkových 

výdajů rodiny připadá na soukromé lektory, večerní školy (juku) a materiály potřebné 

do školy (Bossy, 1999). Výměnou za rodinnou podporu jsou od ţáků očekávány dobré 

studijní výsledky. Mnoho dětí si jiţ uvědomuje, jakou měrou mohou jejich výsledky 

vylepšit či pošpinit jméno rodiny, a proto se snaţí o co nejlepší výsledky. 

Jak uvádí S. Bossy, být úspěšný ve škole můţe být však pro ţáka i problém. Konkrétně 

je tím myšleno jeho postavení mezi vrstevníky. Japonská třída jako taková dokáţe velmi 

dobře spolupracovat i mimo výuku. Je běţné, ţe ţáci pomáhají svým spoluţákům 

s pochopením látky i na úkor svého volného času, ale stejně jako v jakékoliv jiné 

společenské skupině hrozí jedincům, kteří se extrémně odlišují od ostatních, vyčlenění 

a v horším případě i šikana. Proto ţáci, kteří touţí po tom mít co nejlepší studijní 
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výsledky, musí jednat se svými vrstevníky velmi opatrně, aby se nedostali do střetu 

zájmů.  

Stres, který musí japonští ţáci a studenti snášet kaţdý den, je obrovský. Tento stres má 

na svědomí i vzrůstající počet psychických onemocnění a sebevraţd, které jsou 

zapříčiněny školními neúspěchy a celkovou náročností celé školní docházky (Bossy, 

1999). 

2.4  Učitelé 

Učitelská profese je v Japonsku velmi uznávaná a respektovaná. Japonská společnost 

chová k učitelům hlubokou úctu, protoţe si uvědomuje důleţitost a náročnost jejich 

povolání. Titul sensei (učitel), který se uţívá za jménem (př. Tanaka-sensei – pan učitel 

Tanaka), je v Japonsku uţívaný jiţ několik století a vţdy byl a je připojován za jména 

osob, ke kterým lidé chovají úctu. Kromě učitelů jsou to například lékaři, právníci, 

politici, či kněţí. 

Tato úcta se projevuje nejen v komunikaci s učiteli, ale i v jejich finančním ohodnocení, 

které je srovnatelné nebo dokonce vyšší neţ u jiných uznávaných povolání, jako jsou 

například lékaři, či politici. Kromě mzdy, která roste s počtem odučených let, dostávají 

japonští učitelé na státních veřejných školách mnoho prémií, které se vypočítávají 

z výše jejich stávajícího platu. Cenou za kvalitní finanční ohodnocení je fakt, ţe 

japonským učitelům není dovoleno vykonávat jinou placenou práci. 

Právě úcta, stabilní zázemí a dobré finanční ohodnocení láká stále více i muţe, kteří 

tvoří více neţ 50 % učitelů v Japonsku (MEXT, 2006).  

Základní podmínkou pro výkon učitelského povolání jsou ukončené 2 roky vysoké 

školy. Nebývá však zvykem, aby nový učitel neměl alespoň bakalářský titul (Schueller, 

2006). Učitelé musí úspěšně projít zkouškou, která jim zajistí učitelskou licenci, bez 

které není moţno učit na ţádné škole v Japonsku. Po ukončení kurzu specializace na 

vybrané předměty čeká na budoucí učitele několik týdnu praxe a následně jeden rok 

školení, v kterém úzce spolupracují s učitelem z praxe. Celý systém japonského 

vzdělávání učitelů je postaven spíše na získávání zkušeností přímo z výuky, neţ 

z přednášek a seminářů. Učitelé se takto osvojují metody výuky přímo skrze pozorování 
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místo zapamatovávání si teorií a principů.  Kromě toho se novým učitelům dostává 

velké podpory od zkušenějších učitelů.  

Japonští učitelé stráví ve škole v průměru 8 aţ 9 hodin denně, ačkoliv mají jen asi čtyři 

vyučovací hodiny denně. Díky tomu mají relativně dost času na přípravu hodiny 

a především na komunikaci se svými kolegy. V japonských školách není běţné, ţe by 

učitel na konci hodiny zůstal sedět ve třídě nebo v kabinetě, jak je tomu třeba v České 

republice. Na většině japonských škol je moţné najít velké učitelské místnosti, kde se 

scházejí učitelé, sdílejí svoje nápady s kolegy, porovnávají svoje studijní plány 

a navzájem si pomáhají a učí se jeden od druhého. „Spolupráce učitelů je známka 

japonského vzdělávacího systému.― (Stevenson, 1991, citováno v Bossy, 2000). 

Kooperace mezi učiteli je jeden z hlavních aspektů, který zlepšuje výuku. 

Další fakt, který můţe zlepšovat výuku, je moţnost kdykoliv nahlédnout do japonské 

třídy, kde právě probíhá výuka, oknem na chodbě a sledovat tak chování třídy a způsob 

výuky učitele. Japonská vyučovací hodina by se dala tedy popsat jako „veřejná 

záleţitost―. Vyučování je něco, co mohou ostatní učitelé sledovat a diskutovat o tom. 

Výuka tak není nic osobního nebo snad tajného.  

Skutečnost, ţe na japonských školách nejsou psychologové ani jiní sociální pracovníci 

je zřejmě hlavním důvodem, proč se učitelé cítí zodpovědní nejen za studijní výsledky 

ţáků, ale i za jejich chování, sociální aktivity a disciplínu. Učitele velmi často 

konzultují s rodiči nejen školní výsledky ţáků, ale i jejich mimoškolské aktivity. Není 

výjimkou, ţe se učitel i několikrát do roka zastaví u ţáka doma, aby si s rodiči 

promluvil v domácím prostředí. Rady a doporučení učitele mají pro rodinu velký 

význam, a tak se snaţí je následovat bez ohledu na to, jak obtíţné jejich naplnění můţe 

být.  

Je zajímavé, ţe kromě vysokého sociálního postavení mají japonští učitelé i určitou 

politickou moc. To je důvod, proč bývá zákon velmi často shovívavý vůči 

nezákonnému chování některých učitelů. Někteří učitelé dokonce vyuţívají svého vlivu 

k zastrašování a manipulaci s ţáky (Bossy, 2000).  
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Jako příklad shovívavosti zákona uvádím jeden případ, který byl zdokumentován 

v literatuře.  

V roce 1993 učitel udeřil 250 kg dveřmi 15-letou dívku přímo do obličeje, 

coţ zapřičinilo její okamţitou smrt. Soud shledal obţalovaného vinným 

neúmyslným zabitím dívky a odsoudil ho k jednomu roku vězení 

s podmínečným odkladem na 3 roky. Tento rozsudek byl však posléze 

zrušen, neboť soud jako dostatečný trest posoudil jiţ samotné propuštění 

učitele z jeho funkce (Young, 1993, citováno v Bossy, 2000) . 

Domnívám se, ţe  systém vzdělávání budoucích učitelů můţe být inspirativní i pro 

Českou republiku, například více prakticky zaměřená výuka na pedagogických 

fakultách či větší vzájemná interakce mezi učiteli v praxi. Co se týče úcty vůči učitelům, 

je situace v České republice horší neţ v Japonsku, o finančním ohodnocení ani nemluvě. 

Podle mého názoru jsou to hlavní důvody, proč učitelská profese neláká tolik mladých 

lidí jako dříve. 

  



26 

 

3  Matematika v japonských školách 

Celý koncept matematiky a přístupu k ní je v Japonsku trochu odlišný od českého, coţ 

je dáno kulturou a sociálním prostředím. Téměř kaţdá rodina v Japonsku má předplatné 

novin, a tak jsou děti uţ od malička vystavovány situacím, v kterých se učí s čísly 

určitým způsobem pracovat. Čím více jsou děti vystaveny takovémuto prostředí, tím 

lepší vzniká prostředí pro matematickou výuku (Sugiyama, 2001). Díky tomu umí 

většina japonských dětí počítat od jedné do sta a správně přečíst čas z hodin ještě 

předtím, neţ nastoupí do prvního ročníku. 

Počítání od jedné do sta japonským dětem značně ulehčuje především jednoduchý 

systém čtení číslic. Jak ukazuje následující příklad, v japonštině jsou k tomu třeba jen 

čísla od jedné do deseti a jednoduché pravidlo skládání čísel.   

Příklad: 

1 – iči (一) 6 – roku (六)  11 – džú-iči (十一) 70 – nana-džú (七十) 

2 – ni (二) 7 – nana (七)  12 – džú-ni (十二) 23 – ni-džú-san (二十三) 

3 – san (三) 8 – hači (八)  13 – džú-san (十三) 36 – san-džú-roku (三十六) 

4 – jon (四) 9 – kjú (九)  20 – ni-džú (二十) 55 – go-džú-go (五十五) 

5 – go (五) 10 – džú (十)  50 – go-džú (五十) 82 – hači-džú-ni (八十二) 

 

Z příkladu je patrno, ţe pokud se děti naučí počítat od jedné do deseti, umí zároveň 

počítat aţ do devadesáti devíti. V druhém ročníku je dětem představena ku-ku 

(ekvivalent malé násobilky), kterou se musí naučit nazpaměť. Pro její zapamatování se 

pouţívá hovorový jazyk a jednoduchá závislost čísel na jejich názvu, která vytváří pro 

japonské děti lehce pamatovatelnou básničku.  

Učebnice matematiky jsou díky jejich kontrole a přípravě ministerstvem školství 

v zásadě všechny velmi podobné. Na jedno pololetí studia připadá na ţáka jedna 

učebnice matematiky, kterou obdrţí na začátku roku. V kaţdé učebnici je maximálně 

10 různých témat a tak nejsou učebnice zbytečně velké ani těţké (Schueller, 2006). Ke 

kaţdému tématu je moţné najít v učebnici nejen přesné definice, ale také velké 

mnoţství různých příkladů. Podobnost knih se netýká jen obsahu látky, ale i jejich 



27 

 

vzhledu. Klasická japonská učebnice matematiky je nepříliš barevná kniha s papírovými 

deskami, kde písmo není zbytečně velké a nebarevné ilustrace jsou určeny pouze pro 

řešení úloh. Český ţák či učitel by mohl takovouto učebnici povaţovat za 

„nudnou― a staromódní s minimální motivační hodnotou, ale japonské ministerstvo 

školství tento typ učebnic upřednostňuje. 

Japonští učitelé matematiky připravují své ţáky nejen na to, aby byli schopni 

matematiku vyuţívat v běţných ţivotních situacích, ale především k tomu, aby uspěli 

u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Důleţitost připravenosti a úspěchu u této 

zkoušky potvrzuje i fakt vzniku vlastního názvu pro tento fenomén, který se v kontextu 

s přípravami na přijímací zkoušku a zkoušku samotnou v Japonsku pouţívá.  Jedná se 

o anglické slovní spojení „examination hell― (zkouškové peklo), které zachycuje vše od 

poţadavků, přes psychický nátlak aţ k sebevraţdám. Tuto problematiku dobře 

zachycuje práce „Academic pressure and impact on Japanese students― od S. Bossyho 

(2000).   

V následujících odstavcích přiblíţím svět matematického vzdělávání na japonských 

školách a poukáţu na některé rozdíly mezi japonským a českým školstvím. V odstavci 

„Metody výuky― popisuji způsoby, jakým někteří učitelé vyučují matematiku na 

japonských základních a středních školách a porovnám je s běţnými způsoby na 

školách českých. V další kapitole vysvětlím pojem „Lesson study― a jeho vyuţití pro 

zlepšení výuky matematiky. Japonské aktuální učební osnovy, které vydalo japonské 

ministerstvo školství, shrnu v odstavci „Osnovy―, kde je také porovnám s českým 

rámcovým vzdělávacím programem (RVP). V předposledním odstavci popíši úspěchy 

japonského matematického vzdělávání. A nakonec přiblíţím, jaká je motivace 

japonských ţáků ke studiu matematiky. 

3.1  Metody výuky 

V tomto odstavci bude popsáno, jak vypadají některé běţné metody výuky matematiky 

japonských učitelů, jakým způsobem prezentují ţákům novou látku a jak je nechávají 

s ní pracovat. Vyuţívám při tom poznatků a postřehů z vlastního překladu článku 

M.Schuellera (2006). Kromě toho také vyuţiji poznatků z publikace „Teaching 

Mathematics in Seven Countries― (2003), která popisuje metody výuky matematiky 
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nejen v Japonsku, ale i v dalších šesti zemích, mezi nimiţ je i Česká republika. Jedná se 

o výsledek tzv. TIMSS 1999 Video Study, která vyuţívá videonahrávek hodin 

matematiky z osmého ročníku základní školy (okolo 100 videonahrávek v kaţdé zemi). 

Nahrávky pocházejí z různých škol v dané zemi a poznatky z nich jsou shrnuty 

a porovnány s ostatními zeměmi, které se zapojily do studie. Videonahrávky byly 

v Japonsku pořízeny v roce 1995 a v ostatních zemích o čtyři roky později. Musíme si 

uvědomit, ţe dokumentární hodnota nahrávek můţe být jiţ zastaralá a nepřesná, protoţe 

v Japonsku došlo v roce 2002 k velké změně počtu vyučovaných hodin. Domnívám se 

ovšem, ţe je vhodné tento zdroj vyuţít, protoţe mnoţství informací je díky setrvačnosti 

školské praxe stále platných a významných pro didaktiku matematiky.  

Metody výuky byly v rámci TIMSS Video Study zkoumány zejména na základě 

následujících kritérií: 

 mnoţství času stráveného studiem matematiky během vyučovací hodiny 

 hlavní typ aktivit pouţitý ve výuce k řešení matematických úloh 

 rozdělení vyučovací hodiny na opakování staré látky, probírání nové látky a její 

procvičování 

 poměr skupinové a individuální práce během vyučovací hodiny 

 role domácích úkolů 

 plynulost výuky 

Nezávisle na oblasti či ročníku má hodina matematiky v Japonsku vţdy podobnou 

strukturu, která by se dala shrnout do následujících 4 bodů: 

1. shrnutí předchozích znalostí potřebných k dané látce 

2. vysvětlení nové látky a diskuze o ní 

3. ověření pochopení ţáků pomocí otázek a sledování jejich práce 

4. procvičování nové látky 

Japonští učitelé netráví tolik času opakováním předchozích znalostí jako učitelé 

„západních― zemí, ale zaměřují se více na ostatní aspekty výuky. Nevěnují tolik času 

opravování domácích úkolů, ale věnují se především probírání nové látky a diskuzi o ní 

(Hiebert, 2003). 
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3.1.1  Metody výuky na základních školách 

Velkým rozdílem oproti jiným zemím je způsob výuky nové látky v japonských školách. 

Japonští učitelé běţně vyuţívají během svých hodin skupinovou diskuzi, která ţákům 

umoţňuje aktivně získávat informace. Jejich přístup je jakousi směsicí přímé výuky, 

kde učitel předkládá ţákům informace přímo, a konstruktivistické teorie, kde se ţáci učí 

a objevují nové informace samostatně. Tento způsob výuky celé třídy je schopný ţákům 

poskytnout velké mnoţství informací a navíc jim nabídnout příleţitost, aby se stali 

aktivní součástí vzdělávacího procesu tím, ţe se ptají a pracují se svými vrstevníky. 

Japonští učitelé pouţívají mnoho různých aktivit během hodiny, aby si udrţeli 

pozornost ţáků. Kromě toho se snaţí, aby hodina byla zajímavá, informace smysluplné 

a jednoduše zapamatovatelné. 

Konec vyučovací hodiny matematiky je většinou určen k zhodnocení, jak dobře ţáci 

pochopili novou látku, a to nejčastěji pomocí různých úloh. V Japonsku učitel chodí po 

celé třídě, klade ţákům otázky a nechává je najít správnou odpověď. Učitel nabádá ţáky 

ke společné práci a hledání správné odpovědi ve skupinách. To přináší moţnost diskuze 

mezi skupinami. Kaţdá skupina můţe přijít na jiný postup vedoucí ke správnému 

výsledku a porovnáváním těchto postupů, si tak kaţdý můţe vybrat ten, který je mu 

nejbliţší a pro něj nejlépe zapamatovatelný. Učitelé nesedí za svým stolem a nečekají, 

aţ ţáci individuálně vypracují zadanou úlohu, ale chodí po celé třídě, poslouchají 

a posuzují znalosti kaţdého ţáka. To jim poté pomáhá rozhodnout, zda je moţné 

pokračovat ve výkladu nebo zdali je třeba ještě látku opakovat. 

Japonské třídy jsou si velmi podobné. Ţáci všech úrovní znalostí a dovedností pracují 

spolu ve skupinách. To, ţe pokročilejší ţáci diskutují se svými méně pokročilými 

spoluţáky o daných úlohách, tak přináší výhody oběma skupinám. Slabším ţákům se 

dostane pomoci s pochopením látky a pokročilejší ţáci mají moţnost zdokonalit si svoje 

znalosti doučováním svých vrstevníků.  

Další věc, která stojí za zmínku, je mnoţství nezávislých úloh řešených během 

vyučovací hodiny. V Japonsku na jednu vyučovací hodinu připadají průměrně pouze tři 

nezávislé úlohy týkající se nové látky (Hiebert, 2003), z čehoţ plyne velké mnoţství 

času stráveného řešením jedné konkrétní úlohy. Většina úloh je zadávána pomocí 
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matematického aparátu, nikoliv pomocí odkazů na běţný ţivot. Na základě výzkumu 

podle počtu kroků během řešení úloh bylo zjištěno, ţe 17 % úloh bylo vyřešeno za 

pouţití metody s nízkou sloţitostí, 45 % se střední a 39 % s vysokou sloţitostí. (Hiebert, 

2003) 

Myslím si, ţe některé z uvedených aspektů výuky, by mohly být přínosné i pro Českou 

republiku. Konkrétně mám na mysli například řešení domácích úkolů. Osobně také 

povaţuji dlouhé opravování domácích úkolů během vyučovací hodiny za zbytečné 

a kontraproduktivní. Domácí úlohy jsou určeny především k tomu, aby si ţáci danou 

látku procvičili doma sami. Je dobré, aby měli i zpětnou vazbu, a tak se mohli poučit ze 

svých chyb, ale podle mého názoru je zbytečné připravit tak třídu o většinu času, který 

je určen k procvičování či nové látce. Metoda otevřené diskuze a kolektivní práce 

během hodiny je sice zajímavá a přínosná pro ţáky, ale vyţaduje si velký respekt ţáků 

vůči učiteli, jinak je velká pravděpodobnost, ţe hodina se stane nekontrolovatelnou 

a tudíţ nepřínosnou pro obě strany. Další věc, v které se Česká republika zásadně liší od 

Japonska, je mnoţství úloh řešených během hodiny. Osobně chápu stanovisko českých 

učitelů matematiky, kteří se snaţí ţákům novou látku prezentovat na mnoha různých 

příkladech, aby ji ţáci lépe pochopili, na druhou stranu tento způsob přináší značné 

riziko, ţe pokud učitel nevysvětlí ţákům látku přesně a pochopitelně, můţe se velmi 

snadno stát, ţe se ţáci ve velkém mnoţství příkladů „utopí―. Japonský způsob, který 

představuje jen relativně malé mnoţství příkladů, umoţňuje ţákům plně se soustředit na 

nově probíranou látku. Zároveň však také vyţaduje vhodný typ příkladu, na kterém je 

moţno dobře prezentovat novou látku.  

3.1.2  Metody výuky na středních školách 

Uvolněnější atmosféra, která panuje na prvním a druhém stupni základní školy během 

hodiny matematiky na středních školách mizí a objevuje se klasický charakter 

studijního „drillu―. Hlavní slovo má učitel, který přednáší novou látku, zatímco ţáci 

sedí, poslouchají a dělají si poznámky. Z ţáků se stávají pasivní posluchači, jeţ se snaţí 

zapamatovat maximum informací. Většina učitelů má pocit, ţe mají málo času, aby 

ţákům poskytlo dostatek znalostí, které budou potřebovat k přijímacím zkouškám na 

vysokou školu, a tím tak vzniká tento studijní „drill― (Bossy, 2001). Právě matematika 

je jeden ze stěţejních předmětů, který musí ţák dokonale ovládat, aby vůbec mohl 
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pomýšlet na úspěšné splnění vstupních podmínek vysoké školy. Od chvíle, kdy ţáci 

nastoupí na střední školu, jsou doslova bombardováni informacemi, které budou 

potřebovat znát, aby uspěli u přijímacích zkoušek. A tak se ze studia stává opakující se 

koloběh naslouchání, psaní a zapamatovávání si. Mnoţství probrané látky je tak 

obrovské, ţe mnoho ţáků navíc kromě běţné školní docházky navštěvuje tzv. juku 

(večerní školy).  

Na první pohled se můţe zdát, ţe hodiny matematiky na středních školách se neliší od 

škol v České republice. Opak je však pravdou. Nároky, které jsou na ţáky kladeny, jsou 

mnohem vyšší ať uţ ze strany učitelů, rodiny nebo společnosti. Matematické znalosti, 

které japonští ţáci získají na střední škole, jsou primárně určeny k tomu, aby úspěšně 

absolvovali přijímací zkoušku na zvolenou vysokou školu. 

3.2  „Lesson study“ 

V tomto odstavci představím tzv. „lesson study―, která je v Japonsku běţně vyuţívaná 

a je určená především k zlepšení výuky nejen matematiky, ale i jiných předmětů. 

Vycházím zejména z poznatků profesora Heinza Steinbringa, který se sledováním 

japonského školství a „lesson study― zabývá (v Japonsku také pobýval) a který mi 

poskytl své poznámky při své přednášce o dané problematice v Praze. 

„Lesson study― je fenomén, který vznikl v Japonsku, ale stává se stále oblíbenějším 

i jinde. V zásadě se jedná přesně o to, co říká překlad anglického názvu: „studie výuky―. 

Na „lesson study― se většinou podílí mnoho učitelů, ale také řada vědeckých pracovníku, 

kteří výuku studují a podrobují ji nejrůznějším analýzám. 

Podívejme se nyní, jak „lesson study― vypadá. Několik učitelů z jedné školy nebo z více 

škol v oblasti případně za účasti odborníka z vysoké školy se několikrát sejde a připraví 

společně výuku nějakého tématu. Jeden z nich pak téma odučí ve své třídě za 

přítomnosti ostatních z týmu. Celá hodina se často zaznamenává na video. Tým 

nahrávku analyzuje a podle výsledků výuky modifikuje plán hodiny. Celý proces často 

vrcholí tím, ţe se příprava i zkušenosti z výuky vydají tiskem a jsou k dispozici 

ostatním učitelům.  
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Nahrávky bývají vyuţívány i pro další vzdělávání učitelů, kdy je nahrávka promítána 

např. při konferenci a přítomní učitelé pak o ní diskutují, nebo dokonce je na danou 

konferenci přivedena třída ţáků a učitel přímo před svými kolegy vyučuje a celý proces 

pak všichni dohromady rozebírají (viz obrázek 6).  Publikum tak můţe čítat i několik 

stovek učitelů a dalších odborníků. 

 

Obrázek 6. Lesson study 

Zdroj: Fotografie profesora Heinza Steinbringa 

I přesto, ţe má učitel plnou třídu svých kolegů, není běţné, aby dostal trému nebo byl 

dokonce ve stresu. Jak uţ bylo řečeno, v Japonsku je vyučování především věcí 

veřejnou, nikoliv soukromou.  

Téměř kaţdá základní škola (první i druhý stupeň) provádí jednou aţ dvakrát do roka 

vlastní „lesson study―, kdy jsou pozvání učitelé z okolních škol, aby porovnali svoje 

metody výuky s metodami na dané školy. 

Právě „lesson study― tak můţe učitelům poskytnout nové moţnosti, jak ţákům lépe 

přiblíţit některé matematické problémy z různého úhlu pohledu, jak vysvětlit obtíţnou 

látku, na jaké aspekty výuky je třeba dávat zvýšenou pozornost atd. 
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Podle mého je „lesson study― velmi dobrý nápad a přináší s sebou především výhody. 

Moţnost sledovat matematickou výuku na ostatních školách v pravidelných intervalech 

můţe učitelům prospět a zlepšit tak jejich dosavadní výkony za školní katedrou. 

Věřím tomu, ţe kdyby se tento fenomén dostal i do českého školství, mohl by si získat 

velkou oblibu obzvláště u mladších učitelů, kteří jsou více otevření novým praktikám 

a postupům. Na druhou stranu jsem si vědom, ţe uvedení „lesson study― ve větším 

měřítku do českého školství by byla velká finanční zátěţ pro většinu škol (učitele je 

třeba uvolňovat z hodin).  

3.3  Osnovy 

Japonské ministerstvo školství přesně určuje počet vyučovaných hodin, jejich délku, 

předměty, které je nutno odučit, ale také obsah kaţdého předmětu od prvního ročníku 

základní školy po třetí ročník střední školy. To je také důvod, proč se změny školních 

osnov připravují v Japonsku s rozvahou a trvá delší dobu, neţ jsou schváleny. I přesto, 

ţe v současnosti je v mnoha západních zemích včetně České republiky stále více 

v oblibě vyuţívání nejrůznějších technologických výdobytků doby, japonští pedagogové 

stále upřednostňují tradiční teoretickou výuku zaloţenou na řešení problémů (Judson, 

1999). I kdyţ současné školní osnovy v Japonsku vyzívají starší ţáky k uţívání 

kalkulaček, je v Japonsku stále moţné najít velké mnoţství škol, které jejich uţívání 

nedovolují.  

3.3.1  Základní škola – první stupeň 

Hlavní cílem osnov je rozvinout u ţáků základní znalosti a dovednosti s čísly, naučit je 

počítat, určovat velikosti a mnoţství a přiblíţit jim základní geometrické tvary. 

V prvním aţ třetím ročníku se děti naučí smysl čísel a jejich správnou reprezentaci, jak 

nahlíţet na geometrické útvary a jejich konstrukci a jak pracovat s daty s vyuţitím 

matematických výrazů a grafů. Kromě toho se naučí sčítat, odčítat, násobit a dělit 

celými čísly, pracovat s desetinnými čísly a se základními zlomky. Dále se naučí, jak 

správně číst hodiny, porovnávat délky, objemy a obsahy pomocí číselných hodnot. 

Soroban (japonský abakus, viz obrázek 7) je dětem představen ve třetím ročníku.  

Na konci čtvrtého ročníku se od ţáků očekává dokonalé osvojení si všech čtyř 

základních operací s celými čísly a jejich efektivní uţívání. Kromě toho také sčítání a 
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odčítaní desetinných čísel a běţných zlomků, které je v páté a šesté třídě doplněno o 

násobení a dělení. Ke geometrickým dovednostem v pátém a šestém ročníku přibude 

navíc měření velikosti úhlu, obsahu a objemu u jednoduchých geometrických útvarů a 

těles a základní shodnosti. Dětem je představen metrický systém a reprezentace 

některých statistických dat pomocí procent a koláčových grafů. 

 

Obrázek 7. Soroban ─ japonský abakus 

Zdroj: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xdavidovimage16.gif 

3.3.2  Základní škola – druhý stupeň 

Osnovy pro druhý stupeň základní školy jsou určeny především k tomu, aby ţáky dobře 

připravily na studium na střední a vysoké škole. Z toho také vyplývá, ţe mnoţství 

probírané látky je podstatně větší neţ na prvním stupni. 

V 7. ročníku se děti naučí, jaký je rozdíl mezi zápornými a kladnými čísly, význam 

rovnic, práci s písmeny jako matematickými symboly a algebraické výrazy. Na konci 

8. ročníku by ţáci měli být schopni upravit a vyřešit soustavu lineárních rovnic. Dále 

jsou jim v 8. ročníku představeny lineární funkce, základní polynomy a nerovnice, 

rovinná geometrie a správný matematický zápis. Nakonec v 9. ročníku se ţáci naučí, jak 

řešit kvadratické rovnice s reálnými kořeny, vlastnosti pravoúhlého trojúhelníka, 

kruţnice, funkcí a pravděpodobnosti.  

3.3.3  Střední škola 

Na střední škole ţáky čeká šest matematických kurzů: 

 Matematika I, II, III 

 Matematika A, B, C 
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Povinný matematický kurz pro všechny ţáky je jen kurz Matematika I. Ţáci, kteří se 

chystají jít na vysokou školu, však absolvují všech šest kurzů. 

V kurzu Matematika I se ţáci naučí, co jsou to kvadratické funkce, trigonometrické 

poměry (pouţití jednotkové kruţnice), posloupnosti, kombinace, variace, permutace, 

a prohloubí si svoje znalosti z pravděpodobnosti. Probíraná látka kurzu Matematika II 

obsahuje exponenciální a trigonometrické funkce, úvod do analytické geometrie 

v rovinně a do limitního, diferenciálního a integrálního počtu (určitý integrál). Náplní 

kurzu Matematiky III je především diferenciální a integrální počet, dále pak limity 

funkcí, posloupnosti a geometrické řady. Náročnější látka, jako jsou třeba Taylorovy 

řady, není uţ běţnou součástí třetího matematického kurzu. 

Zatímco první trojice matematických kurzů měla blíţe k matematické analýze, druhá 

trojice kurzů je spíše algebraického rázu. V kurzu Matematika A si ţáci zdokonalí 

dovednosti a rozšíří znalosti při práci s algebraickými výrazy, rovnostmi a nerovnostmi, 

v rovinné geometrii, s posloupnostmi, s matematickou indukcí a binomickou větou. 

Náplní tohoto kurzu jsou také výpočty matematických úloh pomoci počítače. 

Následující kurz je určen k tomu, aby se ţáci naučili pracovat s vektory v rovině 

i prostoru, komplexními čísly a jejich reprezentací v rovině komplexních čísel 

a nakonec prohloubili svoje znalosti v oblasti pravděpodobnosti. Obsahem posledního 

matematického kurzu Matematika C je představení matic a jejich vyuţití při řešení 

soustavy rovnic, úvod do kuţeloseček, dále pak průběhy funkcí, grafická reprezentace 

rovnic a nakonec statistika. 

3.3.4  Porovnání s RVP 

S příchodem Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích 

programů (ŠVP) osnovy jako takové v České republice přestaly existovat, proto je 

sloţité porovnat rozdílnosti mezi „osnovami―, které diktuje japonské ministerstvo 

školství a českými vzdělávacími programy. 

Rozdíly v RVP a japonskými osnovami jsou jen minimální. Na prvním stupni 

základních škol se mají české děti naučit pracovat v oboru přirozených čísel, s číselnou 

osou a všechny základní početní operace. Dále je jim představena malá a velká 

násobilka, diagramy, grafy a tabulky. Z geometrie jsou jim vysvětleny základní útvary 
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v rovině a v prostoru, délky a jejich převody, obvod a obsah obrazce a osově souměrné 

útvary. Je vidět, ţe odlišnosti od osnov prvního stupně japonské školy jsou jen nepatrné, 

za zmínku snad stojí jen to, ţe japonským dětem jsou oficiálně dříve představeny pojmy, 

jako jsou celá čísla, desetinná čísla a zlomky. Tento fakt však můţe být ovlivněn tím, ţe 

japonský první stupeň je o jeden rok delší neţ český. 

RVP pro druhý stupeň základní školy ustanovuje, ţe se český ţák má naučit pojmy jako 

dělitelnost přirozených čísel, celá čísla, desetinná čísla, zlomky, poměr, procenta, 

mocniny a odmocniny, rovnice a funkce. Z geometrie poté pokročilejší rovinné 

a prostorové útvary, metrické vlastnosti v rovině. Kromě toho ještě úvod do číselných 

a logických řad. Stejně jako u prvního stupně je vidět, ţe nejsou ţádné markantní 

rozdíly mezi českým RVP a japonskými osnovami. 

Osnovy středních škol je těţké srovnávat, protoţe v České republice je moţné najít 

velké mnoţství různých typů středních škol. Pokud beru v potaz šest kurzů matematiky, 

které jsou určeny japonským středoškolákům, tak jejich náplň a náročnost by mohla být 

srovnatelná s českým gymnáziem se zaměřením na matematiku či technickým lyceem.  

3.4  Úspěchy japonského matematického vzdělávání 

V tomto odstavci se zaměřím na úspěchy současného japonského matematického 

vzdělání, kterými se Japonsko můţe pochlubit na mezinárodní úrovni.  

Vynikající výsledky japonských ţáků v mezinárodních soutěţích v matematice přiměly 

mnoho zemí po celém světě k zamyšlení nad svým vlastním matematickým vzděláním. 

Také proto se Japonsko záhy stalo cílem výzkumníků mnoha různých organizací, které 

se zaměřují právě na výuku matematiky. Asi nejvýznamnějším projektem je TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study), který vznikl především 

s cílem porovnat americkou výuku matematiky s ostatními zeměmi, zvýšit kvalitu 

výuky v USA a dosáhnout i lepších výsledků na poli matematického vzdělávání.  

Jeden z ukazatelů úspěšnosti japonského vzdělávacího systému v oblasti matematiky 

jsou i následující výsledky studií TIMSS a IEA (International Association for the 

Evalutation of Educational Achievement), které je vidět z tabulky 2. Srovnávání se na 

prvním stupni základní školy dělalo ve čtvrtém ročníku a na niţší střední škole v prvním 
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a později druhém ročníku (tj. našem šestém a sedmém ročníku). Jak je vidět, Japonsko 

se umístilo nejhůře na pátém místě v roce 1999 a 2003. 

 
Základní škola Nižší střední škola 

umístění počet zúčastněných umístění počet zúčastněných 

1964 N/A N/A 2. 12 zemí/regionů 

1981 N/A N/A 1. 20 zemí/regionů 

1995 3. 26 zemí/regionů 3. 41 zemí/regionů 

1999 N/A N/A 5. 38 zemí/regionů 

2003 3. 25 zemí/regionů 5. 46 zemí/regionů 

Tabulka 2. Výsledky studie TIMSS a IEA  

Zdroj: Statistiky MEXT 2006 

Dalším ukazatelem úspěšnosti jsou bezpochyby výsledky mezinárodních 

matematických olympiád. Tato soutěţ je nejvyšším stupněm matematických soutěţí pro 

ţáky mladší 20 let, kteří nejsou studenty vysoké školy. Soutěţ existuje jiţ od roku 1959 

a kaţdý rok na olympiádu posílá okolo 90 zemí šest svých studentů. Soutěţ se skládá 

ze šesti úloh, z nichţ je moţné získat za kaţdou maximálně 7 bodů. Na základě 

bodových ohodnocení se na konci olympiády rozdávají medaile. Japonsko se této 

soutěţe zúčastňuje kaţdý rok od roku 1990. Za tuto dobu (do roku 2010) získalo jiţ 

28 zlatých, 52 stříbrných a 32 bronzových medailí a jeho umístění jako státu nikdy 

nebylo horší neţ dvacáté místo. V roce 2009 se Japonsko umístilo na druhém místě 

hned za jinou asijskou velmocí, a to konkrétně Čínou, která tuto soutěţ pravidelně 

vyhrává. Kromě tohoto úspěchu se posledních šest let Japonsko drţí v první desítce 

nejúspěšnějších států na světě. V porovnání s Českou republikou po rozdělení 

Československa je na tom Japonsko podstatně lépe. Česká republika od roku 1993 

získala pouze 3 zlaté, 22 stříbrných a 42 bronzových medailí a její umístění bývá 

v polovině tabulky úspěšností států. 
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3.5  Motivace žáků ke studiu matematiky 

Motivace je obecně povaţována za jeden z hlavních důvodů úspěchů japonských ţáků. 

Můţe se zdát, ţe motivace je u všech studentů stejná, ale není tomu tak. Hlavní příčinou 

je společnost a její mentalita, která ovlivňuje jedince jiţ od útlého věku. V celé práci 

byly jiţ několikrát zmíněny přijímací zkoušky na vysokou školu. V tomto odstavci 

vysvětlím, proč je toto téma tak důleţité a proč je tak pevně spjato s motivací ţáků. 

Důleţitost úspěchu či neúspěchu u přijímacích zkoušek na vysokou školu v Japonsku se 

nedá podceňovat (Judson, 1999). Úspěch u této zkoušky je pro ţáky hlavní motivací po 

celou dobu studia. Matematika je jedním z předmětů, který je součástí přijímacích 

zkoušek na technické vysoké školy, a tento fakt z ní dělá předmět, kterému je třeba 

věnovat pozornost. To je také důvod, proč mnoho ţáků vyhledává pomoc, kterou 

nabízejí soukromí lektoři či večerní školy juku.  

Další motivací je bezpochyby „úspěch v očích rodiny―. Jak uţ bylo řečeno v odstavci 

2.3, rodina do svého potomka investuje velké mnoţství času a také peněz. Největší 

finanční zátěţí je platba večerní školy juku. Cena kurzu za jeden měsíc za jednoho ţáka 

činí v přepočtu okolo 6 000 korun (Schueller, 2006). Rodina bere výsledky svého 

potomka váţně, protoţe jeho úspěch či neúspěch můţe ovlivnit budoucnost jména 

rodiny. 

Důleţitým zdrojem motivace by se dal povaţovat i fakt, ţe studijní „drill―, který ţáci 

zaţívali na základních a středních školách, s nástupem na vysokou školu zmizí. Obecně 

se do povědomí dostalo, ţe po namáhavém studiu na střední škole je studium na vysoké 

škole povaţováno jako čtyřleté prázdniny. Coţ můţe být pravda u mnoha vysokých škol 

a některých oborů, ale například studenti medicíny a některých technických fakult 

pokračují v obdobném studijním tempu jako na střední škole i během studia vysoké 

školy (Judson, 1999). 
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4  Závěr 

Je hodně aspektů, kterými se japonský vzdělávací systém a japonské metody výuky liší 

od České republiky a dalších zemí. I přes vzrůstající moderní trend upadání zájmu 

o školu mezi dětmi v sobě skrývá japonské školství velký potenciál. Tento potenciál je 

však unikátní tím, ţe je tolik ovlivněn kulturou a mentalitou japonského národa. Ve 

světě je jiţ téměř vzácnost vidět, takovou oddanost potomků ke svým rodičům, ale také 

veliký respekt vůči učitelské profesi. Právě těmto dvěma atributům lze připisovat dobré 

školní výsledky, jakých Japonsko dosahuje. Dalším atributem by mohla být pravomoc, 

kterou má v Japonsku ministerstvo školství. 

Úspěchy japonského vzdělávacího systému jsou bezpochyby velmi výrazné, ale tento 

systém má kromě nesporných výhod i mnohé negativní dopady. Ať uţ jsou to ještě dnes 

běţně uţívané tělesné tresty na některých japonských školách nebo stres, který musí 

děti kaţdý den snášet. Tomuto faktu odpovídá i to, ţe Japonsko je jednou ze zemí 

s nejvyšším počtem sebevraţd na světě. Osobně si myslím, ţe české dítě, které by 

nastoupilo výuku na japonské škole, by mělo značnou nevýhodu oproti svým 

japonským spoluţákům (kdyţ odhlédneme od jazyka).  

Je velká škoda, ţe v České republice není tak velká tradice mimoškolních aktivit 

provozovaných školou, jako je v Japonsku. Tyto krouţky mají velký vliv na vývoj dítěte, 

jeho začlenění do společnosti a vytváření pevnějších vztahů se svými spoluţáky. 

V Japonsku je běţné, ţe spoluţáci ze základních a středních škol zůstávají přátelé aţ do 

pozdní dospělosti.  

Výsledky, kterých Japonsko dosáhlo na matematickém poli, jsou oproti České republice 

podstatně lepší. Rozdíly v osnovách, podle kterých se učí matematika v Japonsku, 

nejsou nějak diametrálně odlišné od těch, podle kterých se učí na školách v České 

republice. Zásadní rozdíl spočívá především v jiné sociální situaci v Japonsku, ale také 

metodách výuky a přístupu učitelů a ţáků k výuce. Je pochopitelné, ţe pokud by se 

české matematické vzdělávání mělo změnit, rozhodně nestačí okopírovat japonské 

metody. Já osobně vidím velký potenciál v otevřené diskuzi nad matematickým 

problémem, který se na japonských základních školách pouţívá. Na druhou stranu kvůli 

nedostatku autority vůči učiteli si tuto metodu nemůţe v českém školství dovolit kaţdý. 
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Dalším prvkem, který by mohl vylepšit výsledky ţáků v matematice je menší důraz na 

domácí úlohy a „zkoušení před tabulí― a větší důraz na hluboké porozumění pečlivě 

vybraným komplexním úlohám. Co se týče učebnic, jen těţko si dovedu v současné 

době představit nebarevnou učebnici matematiky s minimem obrázků, které běţně 

pouţívají na základních školách v Japonsku. Tu by český ţák četl zřejmě s nelibostí.  

Hlavní inspiraci z Japonska vidím ve velké kooperaci učitelů, která podle mého názoru 

v českém školství chybí. Věřím, ţe právě spolupráce mezi učiteli matematiky na 

základních a středních školách by mohla být velmi přínosná, stejně jako určitá forma 

„lesson study―, při níţ budou kolegové navzájem navštěvovat své hodiny.  

Na závěr bych rád řekl, ţe japonské školství a jeho metody výuky matematiky rozhodně 

stojí za hlubší prozkoumání, protoţe stejně jako další odvětví se i výuka 

matematiky  mění kaţdým dnem.  
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