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Jak hodnotí úroveň obtížnosti vybraných 
matematických úloh žáci     
 ve  věku  11 - 12  let 

 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením úrovně obtížnosti vybraných slovních úloh 
dětmi ve věku 11 – 12 let, tedy žáky 5. a 6. ročníků základních škol. Cílem práce je zjistit 
rozdíly v hodnocení před řešením úloh a po něm. Dále pak porovnat, zda úspěšnost řešení 
odpovídá úrovni hodnocení obtížnosti.  

Jako metodu k této práci jsem zvolila terénní experiment provedený na třech vybraných 
základních školách. V průběhu experimentu získám písemné materiály, které budou v závěru 
práce vyhodnoceny.  
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How do pupils aged 11 - 12 evaluate the 
difficulty level of choisen mathematical 
problems 

 

 

Abstract 

The focus of this Bachelor thesis is the evaluation of the level of difficulty of chosen 
mathematical problems by children age  11 to 12 years, being pipils in 5th and 6th grade 
elementary school. The primary aim is to identify variance in the evaluation before and after 
the solution has been resolved, and to compare whether the solution success is equivalent to 
the level of difficulty ratings. 

The research methodology consists of field research across three primary schools. For the 
purpose of the project, I obtained various written documents, which are evaluated at the end 
of the thesis. 
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 1. Úvod 
 

 Tématem této bakalářské práce je hodnocení úrovně obtížnosti slovních úloh 
žáky ve věku 11 – 12 let. Slovní úlohy v matematice slouží k tomu, aby žáci pomocí 
znalostí získaných ve vyučovacích hodinách dokázali vyřešit konkrétní problémy 
z běžného života. K jejich úspěšnému vyřešení potřebují znát nejen základní 
matematické operace, ale musí si dokázat správně převést běžný psaný projev do 
matematické řeči, vybrat správnou strategii řešení, vypočítat požadované numerické 
hodnoty a výsledek poté prezentovat jako psaný text, tedy formou slovní odpovědi. 
Podle toho, kolik znalostí musejí prokázat a jak dovedou logicky vyvozovat závěry 
z daných předpokladů, vyhodnocují  úlohy jako více či méně obtížné. 

 

 Hodnocení je procesem velice subjektivním, podílí se na něm řada faktorů. 
Cílem této práce je zjistit, co všechno se může odrazit v žákově hodnocení ,ale 
zejména, je-li hodnocení  stejné před řešením slovní úlohy i po něm a odpovídá-li 
správnost řešení úrovni hodnocené obtížnosti. Předpokládané rozdíly v hodnocení 
před a po řešení a relace mezi úspěšností a hodnocením budou hlavními jevy, které 
budu sledovat. Samozřejmě se budu snažit zjistit i příčiny těchto rozdílů a příčiny 
neúspěchu při řešení úloh. Pokud to bude možné, pak rovněž navrhnout možné 
postupy ke zmírnění, či odstranění příčin neúspěchu. Očekávám, že ve slovním 
hodnocení žáci zdůvodní příčiny chyb, kterých se během řešení dopustili. 

 

Jako metodu zjišťování použiju terénní experiment, v průběhu experimentu 
bude využit dotazník s předdefinovanou hodnotící škálou, test a semidirektivní 
rozhovor. Cílovou  skupinu budou tvořit žáci 6. a 7. ročníků třech různých základních 
škol. Po prostudování učebnic používaných k výuce na těchto školách sestavím sadu 
slovních úloh. Ty žákům předložím v jedné vyučovací hodině k prostudování a 
písemnému ohodnocení úrovně obtížnosti. Poté budou žáci vyzváni k vyřešení 
zadaných úloh a ke zopakování hodnocení. Po odevzdání budou požádáni o krátké 
slovní vyjádření pocitů ze své práce a po krátkém časovém odstupu jednoho až dvou 
dnů pak písemně formulují, s čím měli potíže, co bylo příčinou nezdaru při řešení, 
apod. Všechny tyto písemné podklady budou vyhodnoceny a bude z nich učiněn 
závěr. 
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2. Teoretická část 
 

2.1  Slovní úloha 
 

 Slovní úlohou rozumíme slovně vyjádřenou úlohu, která vyžaduje ke svému vyřešení 
použití aritmetických, algebraických, nebo geometrických postupů. Podle toho, zda zadání 
popisuje situaci matematickou, nebo situaci z jiné konkrétní oblasti, můžeme dělit slovní 
úlohy na matematické a nematematické (Rakoušová, 2001).  

 Příkladem takové jednoduché matematické slovní úlohy může být: Nalezni nejmenší 
prvočíslo s ciferným součtem 8. Tyto úlohy se ve škole vyskytují například při krátkých 
písemných testech a lze na nich úspěšně ověřovat pochopení probrané látky a schopnost 
použití naučených postupů. 

  Nás ale v této práci budou zajímat úlohy nematematické, tedy takové, které mají 
zadání z jiné oblasti než je matematika. Tyto typy úloh jsou zajímavější pro žáky především 
tím, že si k zadané situaci mohou tvořit představy podle své vlastní fantazie a tím si k úloze 
vytvoří jakýsi citový vztah. Ten pak může významně ovlivnit jednak hodnocení obtížnosti, ale 
též úspěšnost při řešení dané úlohy.  

 Řešení slovní úlohy můžeme rozdělit na čtyři  nejdůležitější fáze:  

1) čtení zadání s porozuměním (někdy se používá výrazu uchopování zadání),  

2) zvážení možných strategií řešení a výběr pro nás nejvhodnější strategie, 

 3) realizace vybrané strategie a 

4) prezentování získaných výsledků.  

 První fáze čtení zadání má zásadní vliv na celý další postup. Pokud žák špatně 
pochopí zadání, nemá jasno ve vztazích mezi uvedenými údaji, pak je jen velmi malá naděje, 
že se mu podaří úlohu úspěšně vyřešit. Naopak správné pochopení všech daných informací a 
relací mezi nimi je dobrým předpokladem k úspěchu.  

 Fáze výběru vhodné strategie je rovněž velmi důležitá. Pokud žák provádí nahodilé 
operace s danými údaji, může se sice dobrat správného řešení, ale tato řešení typu pokus - 
omyl nepřinášejí žádnou zkušenost pro budoucí školní práci. Někdy existuje více cest 
vedoucích ke správnému řešení. V takovém případě si může žák vybrat podle vlastního 
uvážení postup nejrychlejší, nejvíce procvičený, nejoblíbenější, ten, ve kterém si je nejjistější. 

 Třetí fáze přináší vlastní početní řešení. Žák si sestavuje matematický příklad  a řeší 
jej. Matematizace psaného textu může být ve tvaru rovnic s neznámou, nebo jen sled 
konkrétních aritmetických výpočtů. Nelze jednoznačně říci, který z obou způsobů je 
vhodnější.  Sestavování rovnic s neznámými představuje větší riziko, že uděláme chybu. 
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Některé typy úloh vedou k natolik složitým rovnicím, že by je žák základní školy jen těžko 
řešil. 

 Poslední fází řešení, na kterou velmi často žáci zapomínají, je slovní odpověď jako 
správná forma prezentace řešení. Někdy se objeví jen zvýraznění výsledků podtržením, 
zakroužkováním apod., ovšem slovní odpověď by neměla chybět u žádné slovní úlohy. Záleží 
na přístupu každého jednotlivého pedagoga, zda uzná správně vyřešenou slovní úlohu bez 
slovní odpovědi jako správně vyřešenou, nebo jen částečně vyřešenou. 

                

2.2 Hodnocení 
 

 Hodnocení je proces, který provází každou lidskou činnost. Mnohdy probíhá tento 
proces nevědomě, ale to mu neubírá na důležitosti. Každá lidská činnost je plánovaná, má 
určitý cíl, a právě naplnění tohoto cíle je předmětem hodnocení. Cíle nemusí být vždy jasně 
formulovány, například když jdeme vybrat kamarádovi dárek k narozeninám, nemusíme mít 
konkrétní představu, co koupíme. Přesto jsme schopni vyhodnotit, zda jsme cíl splnili (koupili 
dárek), či nikoli. 

 Hodnocení provádí každý jedinec sám za sebe. Z toho plyne, že proces hodnocení je 
ryze subjektivní (Kolář, 2005). Odrazí se v něm nejen osobnostní vlastnosti hodnotitele, ale 
též jeho momentální nálada, okolnosti, za kterých hodnotí, prostředí, ve kterém se právě 
nachází, sociální kontext. Dojít k jakémusi objektivnímu hodnocení je tedy poměrně složité. 
Je třeba zvážit, jestli za objektivní lze považovat hodnocení, na kterém se shodla většina, nebo 
zda přisoudíme větší váhu hodnocení odborníka - experta v daném oboru. 

 Ve škole se s hodnocením setkáváme neustále, i když v roli hodnotitele je obvykle 
učitel a hodnoceným je žák. Nejběžnějším typem hodnocení školních výkonů (prospěchu v 
jednotlivých předmětech) a chování je pětistupňová klasifikace pro prospěch a třístupňová 
pro chování žáků. Některé školy používají slovní hodnocení prospěchu a chování žáků. Oba 
typy mají své klady i zápory. Slovní hodnocení je pro žáky méně stresující, ale pro učitele 
časově náročnější. Lze jej s úspěchem použít pro školy s menším počtem žáků ve třídách. 
Známkování je rychlejší a patrně proto je nejčastěji používanou formou hodnocení v našich 
školách.  

 V našem experimentu ovšem obrátíme běžný postup, hodnotiteli budou žáci, nikoli 
učitelé a nebudou hodnotit znalosti jiné osoby, ale úroveň obtížnosti zadaných slovních úloh. 
Slovní úloha tedy bude hodnoceným objektem a sledovanou - hodnocenou vlastností bude 
úroveň její obtížnosti. K hodnocení bude použita předdefinovaná škála, aby se snáze 
porovnávala hodnocení jednotlivých žáků, ale také z důvodu úspory času. 

  



10 
 

2.2.1  Hodnocení z hlediska učitele 
 

 Jak bylo zmíněno výše, hodnocení je procesem subjektivním. Učitel  jako dospělá 
osoba s dokončeným psychickým vývojem nepodléhá již tolik náladám a pocitům jako žáci. 
Dokáže lépe eliminovat vlivy okolního - vnějšího, ale i vnitřního prostředí. Jeho hodnocení 
tedy můžeme chápat jako  objektivnější oproti hodnocení žáků. Při výběru zadání slovních 
úloh se navíc většinou opírá o učebnice, které představují optimální - objektivní úroveň 
obtížnosti. Přesto jsou zde faktory, které jeho hodnocení určitě ovlivňují. Zmíním zde alespoň 
ty, které považuji za rozhodující. 

Zkušenost z dosavadní práce s danou třídou. 

  Často se setkáváme s tím, že o některé třídě učitelé mluví jako o matematicky silné, či 
naopak slabé. Učitel, který třídu zná (již ji učil, nebo se seznámil s dřívějšími písemnými 
pracemi žáků) dovede lépe posoudit a vybrat typy úloh, které většina žáků ve třídě zvládá 
úspěšně řešit. Může také úroveň obtížnosti mírně nadsadit, aby tím žáky motivoval a aby 
docházelo k posunu ve výkonech žáků. 

   

Matematicko-didaktická analýza daného problému. 

 Didaktika ( z řeckého didaskein - učit, vyučovat) jako teorie vyučování (Rozsypalová, 
2003) se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Proces výuky je promyšlený, 
systematický a řídí se následujícími hlavními didaktickými zásadami ( Rozsypalová, 2003): 

- vysvětlování nových pojmů 

- postup od jednoduchého ke složitějšímu 

- názorné předvedení a opakování činnosti 

- individuální přístup 

- zapojování žáků do výuky. 

 Z didaktického hlediska  sledujeme obsah výuky, organizační formy vyučování, vyučovací 
metody, učební pomůcky a jejich využití, ale také interakci mezi žákem a učitelem. 

        Učitel se znalostí didaktických zásad dokáže žákům pomoci při výběru správné metody 
řešení, popřípadě nastínit možnost existence  více správných postupů. Umí zohlednit i časový 
odstup dané tématiky od právě probírané látky. Dokáže posoudit, zda je zadaná úloha náročná 
z hlediska volby postupu, existuje-li jediný správný postup , nebo je jich více. V úlohách 
vyžadujících složitější postup může obtížnost snížit zadáním nízkých čísel, se kterými žáci 
počítají snáze a rychleji.  
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2.2.2 Hodnocení z hlediska žáka 
 

 Žáci jsou ve svém hodnocení méně objektivní, než dospělí. K objektivnímu posouzení 
úrovně obtížnosti ještě nemají dostatek zkušeností, chybí jim možnost srovnání. Jejich 
hodnocení  je ovlivňováno mnoha aspekty, z nichž za nejdůležitější považuji následující: 

Potenciál 

 Každý člověk má určité dědičné předpoklady (osobnostní vlastnosti) pro zvládání 
specifických úkolů (Nakonečný, 2015), patří sem inteligence (dispozice ke specifickým 
senzomotorickým a mentálním výkonům), motivace (dispozice k dosahování určitých cílů 
jako zdrojů k dosažení uspokojení), vůle (dispozice k vývojově nejvyšší formě regulace 
chování, např. k   sebekontrole, aspiraci, aktivitě), kreativita ( originální myšlení s bohatou 
fantazií, nekonvenčností, kritičností),smyslové vnímání(dobrá zraková a sluchová paměť, 
rozlišovací schopnosti), schopnost rychle reagovat, schopnost komunikace (jasně formulovat 
a předávat své myšlenky tak, aby byly srozumitelné druhým). Tyto vlastnosti můžeme souhrnně 
nazvat potenciálem žáka.  

Míra znalostí a dovedností, zkušenosti. 

 Každý žák nedosáhne stejné úrovně matematických dovedností.  Zatímco většina žáků 
zvládne operace sčítání, odčítání, násobení a dělení bez problémů již během prvního stupně, 
najdou se jedinci, kteří chybují v těchto operacích i ve vyšších ročnících základní školy. Tyto 
dovednosti lze upevňovat častým procvičováním. 

 Míra zkušeností hraje rovněž důležitou roli. Slýcháme-li, že opakování je matka 
moudrosti, pak v matematice toto rčení platí dvojnásob. I když proti používání drilu ve výuce 
mnoho lidí (pedagogy nevyjímaje) protestuje, já osobně se domnívám, že v matematice má 
své místo. Pokud se žáci vícekrát setkají se stejným typem úlohy, jsou schopni ji řešit snáze a 
rychleji, než úlohu zcela nového typu, nebo úlohu dosud jen málo procvičenou. Někdy 
nastává problém v tom, že žáci nedovedou rozpoznat, že jde o známý typ. V tomto případě 
může učitel pomoci tím, že připomene konkrétní úlohu, jejíž řešení žáci znají a upozorní na 
paralelu v řešení obou úloh. 

Sociální kontext 

 Člověk je tvor společenský, tedy nežije izolovaně. Spolu s dalšími  jedinci, se kterými 
tráví svůj čas, tvoří sociální skupiny (. Tyto sociální skupiny ovlivňují  celkové chování 
jedince, tedy i hodnocení.  

 Hodnocení úrovně obtížnosti nejvíce ovlivňují spolužáci ze třídy (případně z družiny, 
školního klubu, apod.), členové rodiny(rodiče, sourozenci) a kamarádi. 

 Působení sociálních skupin není jednostranné. Není to vždy tak, že jedinec 
automaticky přebírá názor většiny. Je třeba si uvědomit,že každý člen skupiny svým názorem 
přispěje k formulování názoru většinovému. Často se vedou dlouhé debaty, než se dokážou 
všichni, nebo alespoň většina shodnout na jednotném názoru. 
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 Primární a nejpřirozenější sociální skupinou je rodina. Členové rodiny spolu tráví  
většinu času. Odečteme-li čas potřebný ke spánku (přibližně třetina dne), zbude nám 
průměrně 14 - 16 hodin denně. Tento čas  tráví děti z velké části ve škole, školních družinách, 
v zájmových kroužcích a podíl času stráveného spolu s rodinou nám s přibývajícím věkem 
dítěte klesá. Také názorový vliv rodičů slábne a naopak jsme náchylnější k přebírání názorů 
svých kamarádů, vrstevníků. 

 Sekundární a formální sociální skupinou je školní třída. Ve škole tráví děti podstatnou 
část dne, v průměru 4 - 8 hodin podle ročníku. Spolužáci hrají v našem životě významnou roli 
( důkazem toho jsou i častá setkání  - srazy spolužáků po několika letech). Již na základní 
škole vznikají dlouhodobá přátelství, taková, kdy si navzájem sdělujeme své pocity, sdílíme 
svoje problémy.  Názory ve školním věku jsou tudíž vrstevníky velmi silně ovlivněny, 
hodnocení obtížnosti výuky nevyjímaje. Spolužáci jsou obvykle první, s kým máme možnost 
o hodnocení mluvit. 

Specifické potřeby 

 Se specifickými potřebami žáků se na základních školách sice nesetkáváme úplně 
běžně, přesto je nelze opomenout při výčtu aspektů podílejících se na hodnocení. Nejsou sice 
jevem příliš častým, zato jejich vliv na hodnocení je značný. Do skupiny žáků se specifickými 
poruchami patří žáci s percepčně motorickými poruchami, nebo se specifickými poruchami 
učení (Zelinková, 2003). Nejčastějšími percepčními poruchami jsou sluchové (špatná 
sluchová paměť,špatná sluchová diferenciace, špatné vnímání a reprodukce rytmu, chybná 
sluchová analýza a syntéza) a zrakové (špatná zraková paměť, slabé rozlišení tvarů a 
barev,špatné odlišení figury od pozadí, chybná zraková analýza a syntéza, špatná zraková 
diferenciace). Mezi poruchy učení řadíme dyslexii (dítě nedokáže správně číst, dělá  různé 
chyby jako záměna hlásek, vynechávání částí textu, neschopnost přečíst delší slova), 
dysgrafii (dítě není schopné přiměřeně svému věku psát, dělá opět chyby typu záměna hlásek, 
slabik, slov), dysortografii  (dítě má sníženou schopnost osvojit si gramaticky správné psaní) 
a dyskalkulii  (dítě má problém se správným používáním symbolů čísel, zaměňuje pořadí 
číslic, zrcadlově převrací číslice, apod.). Velmi často se setkáváme s prolínáním více typů 
poruch (Sovák, 1986). Důležité je ovšem na tomto místě zmínit, že o specifických poruchách 
učení lze mluvit jen u dětí s průměrnou, nebo vyšší inteligencí, u dětí s podprůměrným IQ pak 
hovoříme o mentální retardaci, nikoli o specifické poruše učení (Zelinková, 2003).  

 Všechny tyto specifické potřeby znesnadňují žákovi úspěšné řešení slovní úlohy, 
neboť způsobují problémy již v první fázi - čtení textu s porozuměním. Každé takové dítě 
vyžaduje individuální přístup. Ve školní praxi jsou sestavovány pro každého žáka se 
specifickými potřebami individuální vzdělávací plány ( IVP), nebo plány pedagogické 
podpory ( PLPP). Ty jsou tvořeny třídním učitelem ve spolupráci s učitelem daného předmětu 
a se školským poradenským zařízením ( Pedagogicko psychologické poradny - PPP). Tyto 
plány specifikují formu podpory pro daného žáka, nejčastěji snížení nároků při vyučování, 
nebo přidělení osobního pedagogického asistenta.   
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Emoční vazba 

 Emoce jako součást osobnosti ovlivňují každou naši činnost, ať už pozitivně, či 
negativně. Emocí můžeme rozumět druh reakce (pozitivní, či negativní) na předmět či událost 
buďto právě vnímanou, nebo zapamatovanou. Některými autory je emoce charakterizována 
jako hodnocení objektu (Nakonečný, 2015), z čehož je jasně patrný její úzký vztah k 
hodnocení.  Při hodnocení slovních úloh proto může významnou úlohu sehrát výběr tématu 
(slovní úloha z prostředí, které nám je blízké, sympatické, se nám bude jevit snazší), volba 
vhodných čísel (provádíme-li stejné operace s malými a velkými čísly, pak  práci s malými 
čísly vnímáme jako lehčí),volba vhodných jednotek (zařazením např. zastaralých délkových 
jednotek jako jsou palce, lokty můžeme některého žáka odradit od jinak snadného řešení 
úlohy) , oblíbených slov ( ve slovní úloze z  prostředí ZOO se objeví počet pavouků - v tu 
chvíli se žák s arachnofobií zarazí, v horším případě nemusí být schopen úlohu dokončit), 
nebo oblíbených činností. 

 

2.3  Vzdělávací programy 
 

 Základní školy jsou instituce zřizované a řízené státem, jejich činnost je jasně dána 
zákony (konkrétně zákonem č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, krátce též školský zákon). 

 Základním dokumentem závazným pro fungování základních škol je Rámcově 
vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP) . Je to kurikulární dokument (kurikulum  
představuje soustavu učebních plánů a osnov, tedy jakýsi souhrn zkušeností získaných během 
studia, Průcha, 2000), který vychází z koncepce celoživotního vzdělávání, formuluje 
očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro absolventy jednotlivých etap vzdělání.  Pro 
základní školy definuje tzv. klíčové kompetence, jichž by měl dosáhnout každý žák po 
ukončení základní školy. Patří mezi ně následující 

Kompetence k učení. Na konci základního vzdělávání žák: 

využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné 
pomocné techniky 

pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení 

používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí 

dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 

chápe obecně používané termíny, znaky a symboly 

uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním 
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Kompetence k řešení problémů. Na konci základního vzdělávání žák: 

vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní 
překážky 

přijímá důsledky svých rozhodnutí 

nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 

dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí 
se jí 

dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

 

Kompetence komunikativní. Na konci základního vzdělávání žák: 

vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 

rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, 
záznamům a obrazovým materiálům 

zvládá jednoduchou formu písemné komunikace  

vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 

Kompetence sociální a personální. Na konci základního vzdělávání žák: 

posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby 

má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti 

respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné 
práce 

rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky 

navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré 
mezilidské vztahy 
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posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných 
a postižených lidí 

uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 

 

Kompetence občanské. Na konci základního vzdělávání žák: 

zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití 

zvládá běžnou komunikaci s úřady 

chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie 

chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na 
ochraně životního prostředí 

dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle 
pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy 

 

Kompetence pracovní. Na konci základního vzdělávání žák: 

zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační 
schopnosti při kolektivní práci  

má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem 

dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí 
a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech 

pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché 
technické dokumentaci 

je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení 

reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních 

má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího 
pracovního uplatnění 

 

 Rozlišujeme dvě úrovně vzdělávacích programů: státní a školské. Státní RVP je 
závazný pro všechny školy daného typu, tedy všechny základní školy. Školské vzdělávací 
programy (ŠVP) si pak každá škola tvoří sama, ty ovšem nesmí být v rozporu s RVP, pouze 
mohou jednotlivé části konkretizovat, specifikovat. Na vzniku ŠVP se mohou podílet všichni 



16 
 

učitelé dané školy, je to tedy dokument doslova šitý na míru každé škole. Tento princip 
pomáhá zvyšovat  nezávislost školy a podporuje aktivní zapojení učitelů do plánování 
činnosti školy.  

 Školní vzdělávací programy všech vybraných škol se opírají  o RVP, všechny zahrnují 
i pravidla pro výuku a hodnocení žáků se specifickými potřebami, ale též žáků  mimořádně 
nadaných. ZŠ Komenského vyučuje podle ŠVP Tvůrčí škola děti baví, ZŠ Blatenská podle 
ŠVP pro základní vzdělávání a ZŠ Chanovice podle ŠVP Dobrá škola.  

 Schopnost hodnocení a sebehodnocení  sice nejsou mezi šesti klíčovými 
kompetencemi vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, přesto zcela určitě patří mezi 
kompetence, které by si žák během studia základní školy měl osvojit. Měl by umět zhodnotit 
poměrně objektivně svoje výkony (přijmout klasifikaci jako ohodnocení svého výkonu),  
svoje možnosti (na co stačí sám, k čemu bude potřebovat pomoc druhých, co nedokáže 
zvládnout  ani s pomocí), ale též posoudit míru náročnosti - obtížnosti zadaných úkolů. 

 

2.4  Cílová skupina, její charakteristika 
 

 Cílovou skupinu experimentu realizovaného během této práce tvoří žáci základních 
škol ve věku 11 - 12 let, tedy žáci 5. a 6. ročníků. Toto období psychického vývoje osobnosti 
nazýváme puberta, časná adolescence( Macek, 2003), nebo též starší školní věk. Většinou 
hovoříme o tomto období jako o období složitém, kritickém. V tomto věku se děti začnou 
připravovat na vstup do světa dospělých. S tímto přerodem je spojena celá řada změn jak 
fyzických (tělesných), tak psychických.  

 Po stránce tělesné dochází k velkému nárůstu svalové hmoty ( růstový skok), postava 
se začíná tvarově přibližovat dospělým ( u děvčat zeštíhlení pasu a tvarování boků, u chlapců 
zesílení hrudníku, zmenšuje se poměr velikosti hlavy vůči velikosti celého těla, atd.). Začíná  
pohlavní dospívání doprovázené hormonálními změnami v organismu, vyvíjejí se druhotné 
pohlavní znaky. Tyto změny jsou často doprovázeny zvýšenou únavou a s ní související 
potřebou odpočinku a spánku.  

  Po stránce rozumové dochází ke schopnosti abstraktního myšlení, žáci již jsou 
schopni sami formulovat své myšlenky, dovedou odlišit celek a jeho části s tím, že chápou 
jejich vzájemné vztahy. Říkáme tomu, že v kognitivním vývoji přechází ze stadia  
konkrétních logických operací do stadia  utváření  formálních operací (Macek, 2003).   

 Také citová oblast v tomto období prochází velkými změnami.  Jedinci v tomto věku 
začínají chápat sebe sama jako osobnost,začínají si osvojovat estetické a mravní 
cítění,přijímat etické normy. Tento věk je nejčastěji charakterizován jako období emoční 
lability ( Macek, 2003). U dětí tohoto věku se rychle střídají nálady (od pláče ke smíchu je jen 
krůček), jsou schopni se rychle pro něco nadchnout, ale toto nadšení prakticky okamžitě 
pomine. Velmi snadno se rovněž nechají ovlivnit názory druhých (za vzor si bohužel  vybírají 
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často známé osobnosti, jako jsou zpěváci, sportovci, bez ohledu na povahové vlastnosti těchto 
svých ikon). Na tomto místě je dobré zmínit, že i učitel může být takovou ikonou. 

 Významnou roli  při utváření názorů pubescenta hrají zcela určitě média. Objevit se na 
titulní stránce časopisů je v podstatě považováno za synonymum úspěšnosti. Prakticky každý, 
o kom se mluví v televizi, je vnímán jako hvězda. Tendenčnost mediálních zpráv děti tohoto 
věku ještě neumí rozpoznat, proto je třeba dbát na výběr vhodných informací (popřípadě 
poskytování komentářů)  jak ze strany rodičů, tak ze strany školy.  

 

 

2.5  Použité metody 
 

  V pedagogice stejně jako v dalších humanitních vědách jsou nejčastějšími 
výzkumnými metodami pozorování, experiment, rozhovor, různé druhy  testů a  dotazníků. 
Pro svoji práci jsem zvolila terénní experiment, tedy experiment probíhající v přirozeném 
prostředí (Průcha,J., 2000).  Experiment musí mít dopředu jasně stanovený jev, který budeme 
sledovat a hodnotit. Tento jev bylo třeba uměle navodit a pak pozorovat a zaznamenávat 
výsledky pozorování, které následně vyhodnotíme. Součástí experimentu byl i drobný 
dotazník s předdefinovanou hodnotící škálou, test obsahující zadání slovních úloh, dotazník 
pro písemné slovní hodnocení a semidirektivní rozhovor (semidirektivní  z toho důvodu, že 
jsem svými otázkami žáky nabádala k odpovědím, které mne zajímaly, ale nechala jsem je 
volně hovořit, nezastavovala jsem je, pokud se jejich řeč neodchýlila úplně od tématu). 
Způsob s předdefinovanou škálou hodnocení jsem zvolila jednak pro snazší práci dětí, ale 
zejména kvůli jednoznačnosti odpovědí a následnému snadnému zpracování 

 Pro mne daným sledovaným jevem bylo písemné hodnocení úrovně obtížnosti daných 
slovních úloh. Tyto úlohy jsem připravila v podobě tištěných testů. Jejich předložení žákům a 
instrukce, co mají s materiály dělat,  představovaly navození očekávaného jevu. 

 Experiment probíhal během vyučovací hodiny, tedy v přirozeném prostředí. Vyučující, 
i když byl přítomen, nijak nezasahoval do průběhu experimentu, aby neovlivňoval chování 
žáků. Během práce jsem děti sledovala, aby pracoval skutečně každý sám a odpovídala jsem 
na občasné dotazy. Na konci hodiny jsem vybrala písemné materiály a vedla jsem krátký 
rozhovor s celou třídou. Ptala jsem se, jaký mají dojem ze svých výkonů, které úlohy se jim 
zdály těžké a proč, zda by něco řešili jinak, s čím měli největší potíže, které učivo již 
zapomněli a podobně. Před rozloučením s třídou jsem žáky požádala, aby doma ještě 
popřemýšleli o tom, co  neuměli řešit, s čím měli potíže, co bylo důvodem a tyto své 
myšlenky aby zapsali do dotazníků, které jim učitel předloží příští vyučovací hodinu. 

 Pro zpracování získaných údajů jsem použila některé statistické výpočty (aritmetický 
průměr, nejčastější výskyt, atd.), ale též kvalitativní  hodnocení. 
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3. Praktická část 
 

3.1 Rozbor úloh 
 

 Pro tento experiment jsem sestavila dvě verze testů - pracovních listů  (viz obrazová 
příloha č.1,2). První zahrnující učivo pro 5. ročník ZŠ, druhý pro 6. ročník ZŠ. Úlohy jsem 
rozvrhla tak, aby na jedné straně pracovního listu byly maximálně tři úlohy, aby zbyl dostatek 
prostoru pro potřebné výpočty. Snažila jsem se, aby úlohy nebyly monotematické, proto jsem 
zařadila  jak běžné situace z každodenního života (nákupy, objednávání jídla), tak i situace 
méně běžné (napouštění bazénu, zatravňování fotbalového hřiště, oplocení pozemku). Každá 
sada obsahovala aspoň jeden příklad, který by (podle mého subjektivního názoru) měli 
zvládat bez obtíží i matematicky slabí žáci a také příklad náročnější, se  kterým si poradí jen 
žáci matematicky vyspělí . 

 Při formulaci textu úloh jsem dbala zejména na jednoznačnost (aby se text nedal 
vykládat více způsoby), stručnost (aby byly uvedeny jen informace potřebné k řešení a aby 
čtení textu nezabralo příliš mnoho času) a atraktivitu (např. oblast sportu bývá pro děti 
oblíbená). Otázka vždy začínala na samostatném řádku ( v případě více otázek každá otázka 
začínala na samostatném řádku) pro zpřehlednění a jasné uvědomění, na co je nutné 
odpovídat. 

 Pro označení úloh jsem zvolila malá písmena abecedy místo obvyklého značení 
arabskými číslicemi, aby číslování od 1 do 5 nesvádělo ke ztotožnění se stupňující se mírou 
obtížnosti úloh (čím vyšší číslo, tím obtížnější úloha). 

 

3.1.1 Slovní úlohy pro  žáky 6. ročníku  ZŠ 

 
6a) Žáci běží štafetu. Každý ze 6 účastníků uběhne 2 kola po 1240 metrech.                                               
Kolik kilometrů uběhnou všichni dohromady? 

 Tato úloha předpokládá zvládnutí aritmetické operace násobení přirozených čísel a 
převody délkových jednotek. Předpokládám, že její řešení bude pro žáky snadné, snad 
jediným úskalím může být přehlédnutí toho, že zadání je v metrech, zatímco v odpovědi 
požaduji kilometry. 

 

6b)  V bonboniéře je 48 bonbonů oříškových, 15 nugátových, 36 likérových a 45 kávových. 

Adam si vzal 1
8
  oříškových, Běta 2

5
 nugátových, Dana 7

12
 likérových a Eda 4

9
 kávových.                

Vzali si více bonbonů chlapci nebo dívky? 
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 V této úloze je nutné umět vypočítat část celku, sečíst patřičné hodnoty (zvlášť dívky, 
zvlášť chlapce) a tyto součty nakonec porovnat. Domnívám se, že tato úloha patří k 
obtížnějším, žáci si  musí uvědomit, že každá část  je počítána z jiného celku, musí umět 
počítat se zlomky. Celkem jednoduchá otázka některé žáky může svádět k odpovědi typem 
bez patřičného výpočtu. Taková náhodná odpověď nemůže být považována za správně 
vyřešenou úlohu ( i když je správná), pokud není podložena správnými příslušnými výpočty.  

 

6c) Všechny děti v družině hrají společenské hry. Třetina dětí hraje Člověče, nezlob se, 
čtvrtina dětí hraje stolní fotbal, šestina dětí hraje pexeso a zbylých 6 dětí hraje Monopoly.                        
Kolik dětí je celkem v družině? 

 Také tato úloha vyžaduje znalost počítání se zlomky. Zde se ptáme na velikost celku. 
Ačkoli to v zadání není přímo psané, je třeba, aby si žáci uvědomili, že každá část celku  musí 
být vyjádřena celým číslem (jedná se o děti jako živé bytosti a ty nelze dělit). Myslím si, že 
tato úloha díky výskytu zlomků opět patří k náročnějším. 

 

6d)  Cyril dostal 100 Kč na nákup. Musí koupit 3 jogurty po 6,90 Kč, 5 rohlíků po 1,90 Kč, 
těstoviny za 23,90 Kč a kečup za 34,90 Kč.                                                                                 
Budou mu peníze stačit?                                                                                                                                   
Může si koupit ještě bonbony za 14,90 Kč? 

  K vyřešení této úlohy postačí dětem znalost operací sčítání a násobení, ovšem budou 
počítat s čísly desetinnými, která musí následně zaokrouhlit na celá, neboť naše měna nemá 
haléře a proto platit musíme celými korunami. O této úloze se domnívám, že  patří mezi lehčí 
typy. Navíc s nákupy má většina dětí tohoto věku osobní zkušenost. Vyskytují se zde dvě 
otázky, tedy bude nutné odpovědět na obě. 

 

6e)  Fotbalový klub potřebuje osít hřiště travní směsí. Rozměry hřiště jsou 52 x 98 m. Cena 
osiva je 129,- Kč za 1 kg směsi. Na 1�2  plochy je zapotřebí 35 g osiva.                           
Kolik zaplatí za travní semeno na celé hřiště? 

 Poslední z pětice úloh je podle mého názoru nejnáročnější. Zde musí žáci prokázat 
znalost výpočtu obsahu obdélníka, násobení přirozených víceciferných čísel a převody 
jednotek hmotnosti (každý údaj je v jiných jednotkách - spotřeba v gramech, cena v korunách 
za kilogram). Vzhledem k velkému počtu dílčích matematických operací je u této úlohy velká 
pravděpodobnost výskytu numerické chyby (mám na mysli takovou chybu v násobení, která 
nezmění řád výsledku). Z tohoto důvodu budu při hodnocení této úlohy  tolerantnější a budu 
správný postup se správnými převody jednotek, s drobnou numerickou chybou ještě 
považovat za správné řešení. 
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3.1.2 Slovní úlohy pro žáky 7.  ročníku  ZŠ 
 

7a)  Jana jde nakoupit: chléb za 26,- Kč, 2 mléka po 14,40 Kč, 4 jogurty po 12,90 Kč,            
2 čokolády po 23,80 Kč a časopis za 79,- Kč.                                                                                                           
Kolik stokorunových bankovek bude potřebovat k zaplacení nákupu?                                                 
Kolik dostane nazpět? 

 Předpokládám, že první úloha druhé pětice není pro žáky náročná,vystačí s početními 
úkony násobení a sčítání desetinných čísel, spíše je třeba věnovat pozornost formulaci 
odpovědi ( neptáme se na celkovou cenu nákupu, ale potřebujeme ji vypočítat a následně 
zaokrouhlit na řád stovek směrem nahoru, bez ohledu na pravidla zaokrouhlování). Opět je 
třeba odpovědět na obě otázky, abychom mohli úlohu považovat za správně vyřešenou. 

 

7b) Členové atletického oddílu trénují na krajské závody ve skoku vysokém. Limit pro 
nominaci je 110 cm. Dosavadní výkony jsou: Eva 102 cm, Dana 105 cm, Ivana 107 cm, 
Alena 108 cm,Ivan 110 cm, Petr 104 cm, Marek 106 cm a Filip 103 cm.                                                        
O kolik se musí každý zlepšit, aby mohl jet na krajské závody? 

 Tato úloha původně měla zadání o kolik procent se musí každý zlepšit. Ke změně jsem 
přistoupila z toho důvodu, že výpočty procent by zabraly žákům hodně času a nemusel by jim 
čas jedné vyučovací hodiny stačit k vyřešení  následujících úloh. Díky této úpravě se stala 
úloha podle mého názoru velmi jednoduchou (stačí pouze odečíst a porovnat trojciferná čísla). 
Otázkou je,zda ji tak žáci opravdu budou vnímat, neovlivní je poměrně dlouhý text zadání, 
nebo nebudou hledat takzvaný chyták. 

 

7c) Novákovi objednávají pizzu pro celou rodinu. Otec sní 1 1
4
 šunkové pizzy, matka                   

1

2
  šunkové, syn 3

4
 žampionové, dcera 1

2
 sýrové a dvojčata každé 1

6
 sýrové pizzy.                                          

Kolik celých pizz musejí objednat?                                                                                                        
Zbude jim něco? 

 V této úloze  žáci počítají se zlomky, pozor musí dát zejména na to, aby sčítali správné 
druhy. Opět musí použít zaokrouhlení směrem nahoru, bez ohledu na běžná pravidla 
zaokrouhlování a odpovědět na obě otázky. Tento typ úlohy považuji za středně obtížný. 
Žákům by mělo pomoci i to, že objednávání pizzy je celkem běžná věc, kterou opět znají ze  
života. Zajímá mne i to, zda někdo bude pracovat s možností vyrobit pizzu s různou oblohou , 
např. polovinou šunkové a polovinou sýrové, apod., neboť s touto situací se v reálu setkáváme 
celkem běžně. 
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7d)  Patočkovi mají bazén tvaru kvádru o rozměrech: šíře 3 m, délka 10 m a hloubka 2,1 m.        

Kolik hektolitrů vody potřebují na naplnění bazénu do 3
4
  ? 

Kolik �3 vody  potřebují na naplnění 1
2
  bazénu?                                                                                

Kolik litr ů vody stačí na naplnění 1
8
 bazénu? 

 Čtvrtá úloha druhé série patří podle mého názoru k obtížnějším, žáci musí vypočítat 
objem kvádru, z něj pak vypočítat patřičné části a ještě je převést na požadované objemové 
jednotky. Otázky jsou  v této úloze tři, za správné vyřešení tudíž budu považovat odpovědi na 
všechny tři otázky včetně správného převodu jednotek. Vzhledem k velkému množství dílčích 
výpočtů budu opět tolerovat drobnou numerickou chybu, která neovlivní řádově výsledek. 

7e)  Město chystá výstavbu placeného parkoviště na pozemku ve tvaru obdélníka o rozměrech 
132 x 43 m. Pozemek je třeba oplotit. Firma A nabídla pletivo za cenu 128,- Kč za 1m, firma 
B nabídla dřevěné plaňky v ceně 725,- Kč za 1 m, firma C plastové plaňky za cenu 420,- Kč 
za    1 m a firma D zděný plot za cenu 1.220,- Kč za 1 m. Město může na tuto akci uvolnit 
maximálně 250 000,- Kč.                                                                                                                  
Které z nabídek může město přijmout? 

 Poslední z této pětice úloh považuji rovněž za obtížnější. Žáci musí znát výpočet 
obvodu obdélníka,vypočítat výsledné ceny a ty porovnat s danou částkou. Jelikož při výpočtu 
ceny násobí vysoká čísla, je zde opět pravděpodobnost, že při výpočtu udělají numerickou 
chybu. Při hodnocení této úlohy tedy také budu tolerantnější a za správně vyřešenou budu 
považovat i úlohu s numerickou chybou neovlivňující  řád výsledku. 

 

3.2 Průběh experimentu 

 

3.2.1  Výběr škol 
 

 K provedení mého experimentu jsem si vybrala tři základní školy z okolí svého 
bydliště: 

 ZŠ Komenského v Horažďovicích ,  

ZŠ Blatenská v Horažďovicích a  

ZŠ v  Chanovicích.  

 Všechny tři školy jsem si vybrala z důvodu snadné dostupnosti, jsou to školy ve městě, 
ve kterém žiji, respektive v nedalekém okolí. To mi pochopitelně ulehčilo komunikaci, neboť 
s učiteli i vedením se osobně znám.Třetí školu jsem přidala pro srovnání, protože oproti 
prvním dvěma je to  menší vesnická škola - na prvním stupni jsou spojené ročníky a ve třídě 
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je počet žáků okolo deseti. Výhodou bylo, že všechny tři školy používají k výuce matematiky 
stejné typy učebnic. 5. ročníky používají učebnice Jaroslavy Justové  a 6. ročníky učebnice a 
sbírku úloh autorské dvojice Odvárko, Kadleček. Všechny tyto učebnice jsem si zapůjčila a 
prostudovala, abych mohla vytvořit typové slovní úlohy odpovídající obsahem a rozsahem 
učiva.  

 Na začátku školního roku jsem kontaktovala vedení všech zvolených škol, stručně 
jsem je seznámila se zamýšleným experimentem a požádala o souhlas s jeho provedením. 
Souhlas jsem obdržela ve všech případech okamžitě, dostala jsem kontakt na vyučující 
matematiky v daných ročnících . Tyto učitele jsem pak podrobněji seznámila s chystaným 
experimentem a dohodli jsme se na konkrétním dni, ve kterém navštívím jejich třídy. 

 

 

3.2.2  Příprava tištěných materiálů 
 

 Pro usnadnění práce dětí a pro snazší práci se získanými daty jsem připravila tři typy  
pracovních listů: testy se zadáním úloh (viz přílohy č. 1,2), dotazníky pro samostatné 
hodnocení před řešením (viz příloha č.3) a listy formátu A5 pro slovní hodnocení žáků s 
určitým časovým odstupem (viz příloha č.4). 

 Na pracovních listech testů bylo kromě zadání úloh okénko na číselný kód a dále malá 
okénka u každé úlohy pro hodnocení po skončení řešení. Na hodnotících dotaznících bylo 
předtištěné okénko na číselný kód, tabulka s předepsaným označením úloh a volnými políčky 
pro hodnocení a předdefinovaná čtyřstupňová škála hodnocení. Slovní úlohy měl každý žák v 
jiném pořadí, aby bylo ztížené opisování od sousedů. Na listech pro slovní hodnocení bylo 
předtištěné pouze okénko na číselný kód žáka.  

 Tyto materiály nikdo jiný kromě mne neviděl dopředu, aby nedošlo ke zkreslení 
výsledků experimentu. Vyučující, který by znal znění úloh, by mohl se žáky záměrně 
zopakovat před tímto testováním příslušné tematické celky. 

 

3.2.3  Práce ve třídách 
 

 K provedení experimentu jsem si vybrala první vyučovací hodinu, aby žáci nebyli 
unavení a rozptýlení jinými předměty.  V každé třídě jsem se představila, několika větami 
jsem žákům sdělila důvod mé návštěvy a co konkrétně budu od nich vyžadovat. Byli 
upozorněni, že  tato práce nebude mít vliv na jejich prospěch, ale učitel bude seznámen s 
jejich výsledky.  Vyučující byl vždy přítomen, ale do průběhu experimentu nezasahoval. 

 Žáci dostali přidělený číselný kód, kterým označili pracovní listy a hodnotící 
formuláře. Tento kód byl čtyřmístný, první číslice označovala školu ( 1 - 3 podle pořadí, ve 
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kterém jsem školy navštívila), druhá číslice označovala ročník (6, 7) a poslední dvojčíslí 
tvořilo pořadí žáka v abecedním seznamu třídy (01 , atd., přičemž čísla nepřítomných žáků 
byla vynechána). Tento systém kódování  jsem zvolila z toho důvodu, aby bylo možné kód 
vygenerovat v případě, že by jej žák zapomněl při následujícím slovním hodnocení. 

 Po označení písemných materiálů jsem se žáky prošla zadání a společně jsme opravili 
drobné chyby, ke kterým došlo při tisku testů. Zároveň jsem upozornila na skutečnost, že 
pořadí úloh není v abecedním pořádku a každý žák má jiné pořadí, aby se nikdo nesnažil 
opisovat od souseda. Poté se pustili žáci do písemného hodnocení obtížnosti zadaných 
slovních úloh aniž by je řešili. Tato hodnocení jsem bezprostředně po vyplnění vybrala, aby 
nebylo možné je dodatečně opravovat. Takové opravy by znamenaly zkreslení výsledků a 
prakticky by celá jedna část experimentu byla bezcenná. Následovalo vyzvání k řešení úloh a 
jejich hodnocení podle stejného principu jako předtím. Žáky jsem upozornila, že tentokrát 
okénko pro hodnocení je předtištěno hned na konci prostoru pro řešení každé úlohy. Pracovní 
listy jsem vybrala na konci vyučovací hodiny. U každého listu jsem zkontrolovala, zda jsou 
hodnotící okénka skutečně vyplněna. Po sesbírání všech testů jsem žákům položila několik 
otázek, konkrétně: Jak se vám pracovalo? Chtěli byste takové úlohy do písemky? Co se vám 
zdálo nejtěžší? Je nějaká úloha, kterou byste teď řešili jinak? Nejčastější odpovědi byly: No, 
bylo to docela dobrý. Já jsem si nemohl/a vzpomenout na ty vzorečky, takže mi to moc nešlo. 
No a ty zlomky, to jsem nějak nevěděl/a , co s tím. Následovala sdělení, kterou slovní úlohu by 
rozhodně do písemky nechtěli. Nejčastěji to byla úloha 7e (s fotbalovým hřištěm), kvůli 
složitosti výpočtů, 7d ( s bazénem) kvůli výpočtu objemu a různým objemovým jednotkám a 
úloha 6c (s dětmi v družině) kvůli zlomkům. Jiné způsoby řešení v tuto chvíli neuvedl nikdo 
ze žáků. 

  V úplném závěru jsem žáky vyzvala, aby se zamysleli nad tím, co jim činilo problémy, 
v čem byl problém při řešení jednotlivých úloh, zda rozuměli plně zadání atd. Tyto komentáře 
pak následující den písemně formulovali na dotaznících označených příslušnými kódy, které 
jim rozdali vyučující. Na této druhé hodině jsem již nebyla osobně přítomna. Dotazníky jsem 
si vyzvedla v nejbližší možné době a zároveň jsem jednotlivým vyučujícím předala hodnocení 
úspěšnosti jejich žáků, aby měli možnost probrat nejčastější chyby při některé z dalších 
vyučovacích hodin. 

  

3.2.4  Kontrola řešení a hodnocení 
 

 Bezprostředně po shromáždění písemných materiálů následovalo kontrolování - 
opravování žákovských prací. Nejprve jsem si okomentovala všechna řešení slovně. Teprve 
ve chvíli, kdy jsem měla všechny testy slovně opravené, přistoupila jsem k hodnocení 
bodovému. 

 Hodnocení od nejsnazšího po nejtěžší jsem přiřadila hodnoty od 1 do 4 následujícím 
způsobem: L=1, S=2, O=3, T=4. Úspěšnost řešení jsem rovněž ohodnotila 0 až 3 body podle 
úplnosti: 3 body úplné správné řešení, 2 body drobná numerická chyba nebo chybějící 
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odpověď, 1 bod za částečné řešení nebo řešení s více numerickými chybami, 0 bodů za žádné 
nebo zcela chybné řešení. Podle úspěšnosti řešení jsem pak ještě každému žáku přidělila 
známku, která by odpovídala běžné pětistupňové klasifikaci. Pro klasifikaci jsem nastavila 
následující  parametry: známka 1 za zisk 15 - 13 bodů, známka 2 za zisk 12 - 10 bodů, 
známka 3 za  zisk 9 - 6 bodů, známka 4 za zisk 5 - 3 bodů a známka 5 za získání 2 - 0 bodů. 

 Tímto byl ukončen sběr potřebných dat a nastala fáze jejich třídění a následného 
zpracování. Výsledky jsem se rozhodla vložit do tabulek, kde každému žáku byl přidělen 
samostatný řádek. Sloupce pak označovaly kód žáka, slovní úlohy a - e, celkový počet bodů 
za úspěšnost řešení a poslední sloupec klasifikaci. Sloupce se slovními úlohami byly 
rozděleny do tří dílčích sloupců, v prvním byla čísla představující úroveň obtížnosti 
hodnocenou před řešením, ve druhém čísla označující úroveň obtížnosti hodnocenou po řešení 
a ve třetím body za úspěšnost řešení této konkrétní úlohy. 
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3.3 Získaná data 
 

Tabulka 1: Výsledky žáků ZŠ Blatenská. 

                   
Kód 
žáka 

Úloha a Úloha b Úloha c Úloha d Úloha e 

Body Klasifikace                                
 1603 3 1 1 1 1 0 2 4 0 2 1 3 4 3 0 4 4 
 1604 2 2 1 4 1 0 4 4 0 3 2 1 3 4 0 2 5 
 1605 3 3 2 3 4 0 2 4 0 2 2 3 3 4 0 5 4 
 1606 3 3 0 2 2 0 2 3 0 2 2 1 3 4 0 1 5 
 1607 2 2 3 2 4 0 3 2 0 1 1 3 2 4 0 6 3 
 1608 2 2 3 2 2 0 3 3 0 1 1 3 2 2 0 6 3 
 1609 3 2 1 4 4 0 3 4 0 1 3 0 3 4 0 1 5 
 1610 2 3 0 4 4 0 3 3 0 2 1 3 4 4 0 3 4 
 1611 2 4 0 3 1 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 5 
 1612 2 1 3 4 4 0 4 4 0 2 1 3 3 2 1 7 3 
 1613 3 3 3 3 3 0 3 3 0 2 3 0 4 4 0 3 4 
 1614 2 2 0 3 2 0 2 4 0 3 3 0 4 2 0 0 5 
 1615 3 3 0 1 4 0 2 4 0 1 2 0 3 4 0 0 5 
 1617 2 1 2 2 4 0 4 4 0 1 1 1 3 4 0 3 4 
 1618 1 3 0 2 2 0 3 3 0 1 2 0 2 3 0 0 5 
                                     
 1701 1 1 3 2 1 3 2 3 0 3 4 0 2 4 0 6 3 
 1703 3 2 0 4 4 0 2 4 0 4 4 0 3 4 0 0 5 
 1704 2 2 0 3 3 3 2 2 0 3 4 0 3 4 0 3 4 
 1705 1 1 2 3 1 3 2 1 3 3 4 0 4 4 0 8 3 
 1706 3 2 0 2 2 3 4 2 0 4 4 0 2 4 0 3 4 
 1707 2 2 2 1 1 0 3 2 0 3 3 0 2 4 0 2 5 
 1708 1 2 0 3 1 2 1 4 0 4 4 0 3 1 0 2 5 
 1709 2 1 2 1 1 3 4 3 3 4 4 0 3 4 0 8 3 
 1710 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 0 9 3 
 1711 3 1 2 1 1 3 4 3 0 4 4 0 3 4 0 5 4 
 1712 2 2 0 3 3 2 3 3 0 3 4 0 4 4 0 2 5 
 1713 2 4 0 2 2 2 3 3 0 4 4 0 3 3 1 3 4 
 1714 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 0 3 3 0 9 3 
 1715 3 3 0 3 3 3 4 4 0 3 3 0 2 2 0 3 4 
 1716 1 1 1 1 1 3 3 4 0 4 4 0 3 4 0 4 4 
 1717 2 1 0 1 1 0 3 4 0 3 4 0 4 4 0 0 5 
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Tabulka 2: Výsledky žáků ZŠ Chanovice. 

                   
Kód 
žáka 

Úloha a Úloha b Úloha c Úloha d Úloha e 

Body Klasifikace                                
 2601 1 2 2 3 3 0 3 4 0 2 1 2 3 4 0 4 4 
 2602 4 2 2 4 4 0 2 2 0 1 1 0 3 4 0 2 5 
 2603 2 2 2 3 4 0 3 3 0 4 3 2 2 4 0 4 4 
 2604 1 1 3 1 1 0 3 2 0 1 3 2 3 4 0 5 4 
 2605 2 2 2 3 4 0 4 4 0 1 2 3 1 4 0 5 4 
 2606 3 1 2 3 3 2 4 4 0 2 3 0 4 4 0 4 4 
 2607 3 3 0 2 4 0 4 4 0 1 2 0 4 4 0 0                  5 
 2608 1 1 2 2 3 0 3 3 0 2 2 0 4 4 0 2 5 
 2609 2 2 2 3 2 0 3 4 0 3 2 2 4 4 0 4 4 
                                     
 2701 1 3 0 4 4 0 3 4 0 4 4 0 1 1 0 0 5 
 2702 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 0 6 3 
 2703 1 1 2 1 1 3 3 4 0 3 4 0 3 2 1 6 3 
 2704 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 8 3 
 2705 2 2 3 1 1 3 4 4 0 4 4 0 3 2 0 6 3 
 2706 1 1 2 1 1 3 3 2 0 3 3 0 3 3 0 5 4 
 2707 3 3 0 2 3 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 5 
 2708 3 2 0 2 1 3 4 1 2 4 3 0 4 4 0 5 4 
 2710 2 1 1 4 1 3 4 4 0 4 4 0 3 3 0 4 4 
 

                   
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



27 
 

Tabulka 3: Výsledky žáků ZŠ Komenského. 

                   
Kód 
žáka 

Úloha a Úloha b Úloha c Úloha d Úloha e 

Body Klasifikace                                
 3601 2 3 3 3 3 0 2 2 0 2 3 3 3 2 1 7 3 
 3602 1 1 3 3 4 0 3 3 0 2 1 2 3 2 1 6 3 
 3603 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 2 2 2 0 3 4 
 3604 1 1 1 2 1 3 3 2 0 1 1 3 2 2 3 10 2 
 3605 2 1 1 3 4 0 3 2 0 2 1 3 4 3 0 4 4 
 3606 1 1 1 1 2 0 3 4 0 1 1 3 2 1 0 4 4 
 3607 1 1 2 4 2 0 4 4 0 1 1 1 3 4 0 3 4 
 3608 1 1 2 1 1 0 3 4 0 1 1 3 2 2 1 6 3 
 3609 1 1 3 3 2 2 4 2 0 1 1 3 3 3 3 11 2 
 3610 1 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 3 8 3 
 3611 1 1 3 3 4 0 1 3 0 1 2 3 3 3 1 7 3 
 3612 1 1 2 3 2 0 3 4 0 1 1 3 3 3 0 5 4 
 3613 1 1 2 3 3 0 3 4 0 1 4 2 3 4 0 4 4 
 3614 1 1 2 2 1 0 3 2 0 1 1 3 2 2 0 5 4 
 3615 3 2 1 3 2 0 1 2 0 2 2 3 2 3 0 4 4 
 3616 2 1 2 4 3 2 3 4 0 1 1 2 3 3 2 8 3 
 3617 1 1 1 2 3 0 3 2 0 1 1 3 4 4 0 4 4 
 3618 1 1 1 3 2 3 2 3 0 1 1 3 3 3 0 7 3 
 3619 1 1 2 2 3 0 4 4 0 3 2 3 2 2 1 6 3 
 3620 2 1 3 1 2 0 3 3 0 3 3 3 4 4 1 7 3 
 3621 2 1 2 4 4 0 1 1 0 2 2 1 4 4 0 3 4 
                                     
 3701 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 11 2 
 3702 2 2 3 1 1 3 3 3 1 3 4 0 1 4 1 8 3 
 3703 1 1 2 3 1 3 1 2 0 3 3 1 2 2 3 9 3 
 3704 1 1 3 2 1 3 1 1 3 4 4 0 4 4 0 9 3 
 3705 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 4 0 4 3 0 7 3 
 3706 1 1 3 1 1 3 2 1 2 3 4 0 3 1 2 10 2 
 3707 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1 2 10 2 
 3708 2 2 3 1 1 3 4 3 1 3 4 0 3 4 0 7 3 
 3709 1 1 3 2 1 3 1 2 2 3 4 0 1 4 2 10 2 
 3710 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 11 2 
 3711 1 1 2 1 1 3 2 2 2 4 4 0 2 2 0 7 3 
 3713 2 2 1 2 1 3 2 3 3 4 4 0 3 4 0 7 3 
 3714 1 1 0 1 1 3 2 4 0 2 1 0 4 4 0 3 4 
 3715 1 1 3 1 1 3 1 2 2 3 4 0 3 3 0 8 3 
 3716 2 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 0 3 2 0 9 3 
 3717 1 1 3 2 1 2 2 3 0 3 4 0 3 2 3 8 3 
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3.4  Analýza získaných údajů 

3.4.1  Shoda apriorního a aposteriorního hodnocení 
 

 Jak vidíme z tabulek,hodnocení se zúčastnilo 86 žáků, každý hodnotil dvakrát pět 
slovních úloh, celkem tedy došlo k 860 dílčím hodnocení ( každá z úloh byla hodnocena před 
řešením - apriorně- a po řešení - aposteriorně). 

 Ze 430 dvojic hodnocení jich 231 bylo stejných před i po řešení úloh a 199 se jich 
lišilo. Z těchto 199 případů různého hodnocení došlo po řešení slovní úlohy ve 105 případech 
ke změně hodnocení od méně obtížného k obtížnějšímu a v 94 případech naopak ke změně 
hodnocení od  obtížnějšího ke snazšímu. 

 Jak ukázaly výsledky, necelých 54 % žáků hodnotilo úroveň obtížnosti stejně před 
řešením i po něm, přibližně 24 % žáků změnilo hodnocení na obtížnější a necelých 22 % žáků 
změnilo hodnocení  úrovně na snazší. Tedy při hrubším zaokrouhlení můžeme říci, že 
přibližně polovina žáků hodnotila stejně před i po řešení, přibližně čtvrtina změnila hodnocení 
na obtížnější a čtvrtina na snazší. 

 

 

3.4.2  Relace mezi úspěšností řešení a hodnocením obtížnosti 
 

 Pro posouzení relace mezi úspěšností řešení a hodnocením úrovně obtížnosti jsem 
vycházela z toho, že pokud žák hodnotí úlohu jako lehkou, měl by ji umět úspěšně vyřešit, 
hodnotí-li ji jako mírně obtížnou, měl by ji umět řešit s drobnými nedostatky, atd. Sestavila 
jsem tedy dvojice odpovídajících si čísel hodnocení obtížnosti a úspěšnosti řešení: 

L=1  odpovídá zisku 3  bodů (v relaci jsou čísla 1, 3) 

S=2  odpovídá zisku  2 bodů (v relaci jsou čísla 2,2) 

O=3  odpovídá zisku  1 bodu (v relaci jsou čísla 3,1) 

T=4  odpovídá zisku  0 bodů (v relaci jsou čísla 4,0). 

 Z celkového počtu 430 apriorních hodnocení jich 133 bylo v relaci, 297 se jich lišilo. 
Z těchto 297 případů bylo  230 nadhodnocených (to znamená, že žák ohodnotil úlohu jako 
snadnou, ale nedokázal ji podle tohoto hodnocení adekvátně řešit) a 67 případů bylo 
podhodnocených (žák ohodnotil úlohu jako obtížnou, ale přesto ji dokázal řešit). 

 Při hodnocení aposteriorním bylo ve shodě 199 hodnocení, 231 se jich lišilo. 
Konkrétně ve 185 případech došlo k nadhodnocení a ve 46 případech k podhodnocení úrovně 
obtížnosti.  
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 Z těchto výsledků je patrné, že lépe - přesněji hodnotili žáci úlohu až po jejím řešení, 
necelých 47 %  žáků hodnotilo úlohu v souladu s tím, jak ji dokázali vyřešit, přibližně 43 % 
žáků nadhodnotila úroveň a necelých 11 % žáků ji podhodnotila. Při hodnocení bez řešení 
(záměrně zde nepoužívám termín před řešením, neboť žáci hodnotili úroveň obtížnosti poprvé 
s tím, že nevěděli, zda budou dané úlohy muset řešit, či nikoli) mělo přibližně 53 % žáků 
tendenci hodnotit úlohu jako snazší, než jak byli poté schopni řešit a přibližně 16 % žáků 
úlohu hodnotilo jako obtížnější vzhledem k tomu, jak  ji později řešili, v relaci bylo necelých 
31 % hodnocení. 

  Můžeme tedy říci, že přesnější bylo hodnocení po řešení, zde necelá polovina žáků 
hodnotila v souladu s tím, jak úlohu skutečně řešili. Naopak v případě hodnocení bez řešení 
úloh byla v relaci necelá třetina hodnocení. Tam, kde hodnocení nebyla v relaci, převážila 
tendence nadhodnocovat, a to jak u apriorních hodnocení (více než polovina všech žáků), tak 
u aposteriorních (více než dvě pětiny všech žáků).  

 

3.4.3 Klasifikace výsledků 
 

 Výsledky žákovských prací jsem ohodnotila také běžnou klasifikací, tak, jak bych 
postupovala v případě písemné školní práce. Uvědomovala jsem si, že pět slovních úloh se 
najednou v písemných testech běžně nevyskytuje a pro žáky to je nezvyklé. Může to tudíž 
vést k chybám, které by jinak neudělali. Z tohoto důvodu jsem nastavila poněkud 
benevolentnější bodové rozpětí, než by tomu bylo v případě jiného testu: 

15 - 13 bodů        známka 1 (výborně)                     0 žáků 

12 - 9 bodů          známka 2 (chvalitebně)               7 žáků 

8 - 6 bodů            známka 3 (dobře)                         31 žák         

5 - 3 body            známka  4 (dostatečně)                 31 žák    

2 - 0 bodů            známka 5 (nedostatečně)              17 žáků. 

 Klasifikace nepřinesla příliš optimistické výsledky. Z celkového počtu 86 žáků, kteří 
se experimentu zúčastnili ani jeden nezískal výbornou, naopak 17 žáků dostalo nedostatečnou. 
Při porovnání výsledků žáků jednotlivých škol měli jednoznačně nejlepší výsledky žáci ZŠ 
Komenského. Nebyl mezi nimi ani jeden žák s nedostatečnou a zároveň  mezi nimi byli 
všichni, kteří získali chvalitebnou. Při celkovém průměru známky 3,67 měli žáci ZŠ 
Komenského průměr 3,11, žáci ZŠ Chanovice 4,06 a žáci ZŠ Blatenská 4,13. 

 Výsledky klasifikace svědčí o tom, že žáci nebyli připraveni na testování znalostí 
předešlých období, ale také o tom, že zadání bylo pro naprostou většinu  příliš náročné časově 
i vědomostně. 
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3.4.4 Nejčastější chyby 

 
 V řešeních žáků se objevila celá řada chyb, spousta z nich se opakovala u více žáků, 
dokonce některé u většiny z nich. Pro názornost jsem vyčíslila nejčastěji se objevující chyby.  

Nejčastěji se v řešení objevovaly následující typy chyb: 

Počet výskytů:           Typ chyby: 

102                             chybný postup - nepochopení zadání, špatná matematizace textu 

97                               neřešeno bez udání důvodu 

39                                numerické chyby v dílčích výpočtech     

26                                špatný převod jednotek, chyběl převod jednotek   

22                                řešena jen část 

18                                udání výsledku bez jakýchkoli výpočtů 

13                                neznalost vzorců - použití špatných vzorců     

12                               nedořešeno z nedostatku času - postup naznačen 

10                               chybějící odpověď 

6                                 chyba v opisu zadání 

3                                 chybný závěr učiněný ze správně vypočtených výsledků 

 Blíže bych se ještě zastavila u chyb v postupu a pro každou úlohu bych uvedla 
konkrétní chyby. V úloze 6a žáci často zapomínali násobit počtem kol, v úloze 6b nedokázali 
vypočítat části celků a prakticky všichni chybovali ve sčítání zlomků, mnozí sčítali pouze 
jmenované zlomky, bez ohledu na to, jakou hodnotu vzhledem k celku představovaly. Úloha 
6c působila potíže všem, ani jeden žák nedokázal tuto úlohu vyřešit, všechny pokusy 
spočívaly v sečtení jmenovaných zlomků naprosto špatným způsobem (sečetli všechny 
čitatele, poté všechny jmenovatele a výsledek byl zlomek sestavený z těchto součtů, přičemž 
nikoho z těchto řešitelů nezarazilo, že je výsledkem necelé číslo, ačkoli se jednalo o počet 
dětí). V úloze 6d opět zapomínali žáci násobit ceny počtem kusů. V úloze 6e většinou žáci 
nahodile mezi sebou násobili čísla ze zadání, aniž by přitom uvedli, co právě počítají. 

V úloze 7a docházelo k opomenutí násobení počtem kusů, někteří žáci zaokrouhlovali 
nesprávně jednotlivé ceny před celkovým součtem, občas chybělo vyjádření počtu bankovek, 
tak, jak to vyžadovalo zadání. Úloha 7b byla nejúspěšnější co do zvládnutí, přesto se našli 
žáci, kteří sečetli jednotlivá zlepšení a tento součet pak prezentovali v odpovědi. V úloze 7c 
většina žáků nerespektovala různé druhy pizz a sečetli všechny požadované části do jednoho 
celkového výsledku. Úloha 7d byla rovněž oříškem pro většinu. Pokud vůbec žáci vypočetli 
objem celého bazénu, nedokázali vypočítat jeho část a přiřadit správné požadované objemové 
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jednotky. V úloze 7e nejčastěji žáci vypočítali plochu namísto obvodu pozemku, což vedlo ke 
zkreslení výsledných cen, často při násobení výsledek byl uveden ve špatném řádu.    

 

3.4.5  Návrhy k odstranění nejčastějších chyb 
 

 Abychom se vyvarovali chyb nejen při řešení slovních úloh, je třeba mít na paměti: 

Dvakrát měř, jednou řež. Tedy opravdu pečlivě a v případě potřeby  vícekrát číst zadání, 
abychom mu plně a správně porozuměli. Dobře si promyslet postup, než začnu provádět 
početní operace. 

Hned v úvodu jsem žáky vyzvala, aby se ptali, kdykoli si nebudou jisti, zda dobře pochopili 
zadání. Ujistila jsem se tím, že porozuměli otázkám, nebo alespoň, že se domnívají, že 
rozuměli.   

Pospíchej pomalu. Stejně jako v jiných předmětech, i v matematice je třeba pracovat 
rozvážně, tedy  takovým tempem, které mi vyhovuje. Raději vypočítat jen část, ale dobře, než 
všechno špatně.  

Opakování je matka moudrosti. Zatímco ostatní doporučení se týkají z velké části žáků, 
toto doporučení se týká především učitelů. Jak se ukázalo při neúspěších v řešení slovních 
úloh se zlomky, chce to jednou za čas připomenout učivo předešlých let a upevňovat tak 
vědomosti, zejména v oblastech, které budou žáci potřebovat v navazujícím studiu.  

Tady sloužila má slovní hodnocení učitelům jako podklady ke zhodnocení zvládnutí  učiva. 
Doufám, že ve všech třídách, které se experimentu účastnily, následovalo opakování vzorců 
pro výpočty objemů těles a počítání se zlomky, neboť to působilo problémy prakticky všem. 

Důvěřuj, ale prověřuj . Každý výpočet, pokud je to časově možné, je třeba překontrolovat, 
porovnat, jestli v kontextu zadání odpovídá výsledek realitě. Pokud provádíme řešení pomocí 
sestavení algebraických rovnic, pak u nich provést zkoušku.  Překontrolovat správnost opisu 
zadání, všechny výpočty  i odpovědi. V jednom případě se objevila například numerická 
chyba v úloze 6b s bonbóny, přestože postup byl správný (viz příloha č.5). 

Ke konci každé hodiny jsem připomínala žákům, kteří odevzdávali řešení dříve, aby si ještě 
vše překontrolovali. Zejména jsem připomínala slovní odpovědi, a to na každou otázku. 

Když nevíš, zeptej se. Někdy je dobré se ujistit, že opravdu správně chápu zadání, nebo se 
zeptat na možnost použití podpůrných prostředků jako jsou kalkulátory, tabulky, apod. Pokud 
je jejich použití povoleno, může nás výrazně urychlit a ujistit. 

Během mého experimentu jsem hned několikrát řešila, že v našem případě není povoleno 
jejich užívání, v jednom případě jsem dokonce musela zabavit opakovaně používaný mobil 
jako kalkulačku. Také drobné komentáře k ujasnění zadání, např. zda Eda je chlapec či děvče. 
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Neumím to vypočítat, zkusím to namalovat. Některým žákům pomáhá nakreslit si obrázek 
k zadání, v tom případě je na místě nakreslit vše, co může být užitečné.. Grafické řešení 
slovní úlohy je rovnocenné algebraickému, vede-li ke správnému výsledku.   

Také v průběhu mého experimentu jsem několikrát vyzvala žáky k tomu, aby si kreslili 
obrázky, pokud jim to pomůže. Mnoho žáků se poté uchýlilo ke grafickému řešení slovní 
úlohy 6c s pizzou, většinou však neřešili správně (viz příloha č.6). Stejně tak bez užitku 
zůstaly obrázky fotbalového hřiště z úlohy 6e. Mnozí sice nakreslili opravdu podrobný plánek 
hřiště, ovšem ke správnému řešení to nevedlo ani v jediném případě (viz příloha č.7). 

  

 

3.4.5  Pořadí  úloh  podle  úrovně  obtížnosti 
 

 Podle hodnocení žáků před řešením úloh jsou slovní úlohy seřazeny vzestupně, tedy 
od nejjednodušší po nejsložitější následovně: 

1.        úloha 7a        s průměrným hodnocením   1,63 

2.        úloha 6d       s průměrným hodnocením    1,67 

3.        úloha 6a       s průměrným hodnocením    1,82 

4.        úloha 7b       s průměrným hodnocením    1,83 

5.        úloha7c        s průměrným hodnocením     2,49 

6.        úloha 6b       s průměrným hodnocením     2,60 

7.        úloha 7e       s průměrným hodnocením     2,71 

8.        úloha  6c      s průměrným hodnocením     2,84 

9.        úloha 6e       s průměrným hodnocením     2,96 

10.     úloha 7d       s průměrným hodnocením      3,24 

 Podle hodnocení po řešení slovních úloh jsou seřazeny následovně: 

1.     úloha 7b       s průměrným hodnocením    1,46 

2.     úloha 7a       s průměrným hodnocením    1,54 

3.     úloha 6a       s průměrným hodnocením    1,67 

4.     úloha 6d       s průměrným hodnocením    1,78 

5.     úloha 7c       s průměrným hodnocením    2,59 
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6.     úloha 6b       s průměrným hodnocením     2,73 

7.     úloha 7e       s průměrným hodnocením    2,93 

8.     úloha 6c      s průměrným hodnocením    3,11 

9.     úloha 6e      s průměrným hodnocením    3,22 

10.   úloha 7d      s průměrným hodnocením    3,54 

 

3.4.6  Pořadí  úloh  podle  úspěšnosti  řešení   

   
 Podle úspěšnosti při řešení slovních úloh a tomu odpovídajícímu počtu přidělených 
bodů  jsou všechny úlohy seřazeny od nejlépe řešené až po nejhůře řešené následujícím 
způsobem: 

1.  úloha 7b  za její řešení získali žáci v součtu  103 bodů, průměr na 1 žáka činí  2,51 bodu 

2. úloha  6d  se ziskem                                        86 bodů, průměr                           1,91 bodu 

3.  úloha 6a  se ziskem                                        75  bodů, průměr                          1,67 bodu   

4.  úloha 7a  se ziskem                                        67 bodů, průměr                           1,63 bodu 

5.  úloha  7c  se ziskem                                       44  bodů, průměr                          1,07 bodu 

6.  úloha  7e  se ziskem                                      19  bodů, průměr                           0,46 bodu 

7.  úloha  6e  se ziskem                                      18  bodů, průměr                           0,40 bodu 

8.  úloha  6b  se ziskem                                      14  bodů, průměr                          0,31 bodu 

9.  úloha  7d  se ziskem                                      8  bodů, průměr                            0,20 bodu 

10.  úloha  6c  se ziskem                                    0 bodů, průměr                             0 bodů 

 

3.4.7  Slovní hodnocení žáků 
 

 Citovat zde všechna slovní hodnocení žáků by zabralo příliš prostoru, proto jsem se 
rozhodla rozdělit tato hodnocení do skupin se stejnými znaky a u každé skupiny ocitovat 
jedno nebo více typických hodnocení. Pro zachování autenticity a pro představu jazykových 
schopností žáků jsem uvedla vše doslovně, včetně gramatických chyb. 

 Nejčastější formou bylo hodnocení každé úlohy zvlášť. Zde ocituji hodnocení žákyně 
s číselným kódem 3716. Její hodnocení bylo z celé skupiny nejobsáhlejší ( a jen na okraj, 
gramaticky nejsprávnější). 
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Hodnocení žákyně č. 3716: 

a) Podle mě bylo lehké. líbilo se mi kombinování desetinných míst s základ. čísly 

b) Bylo velmi lehké. 

c) Bylo trochu těší. Líbil se mi srozumitelný popis úlohy. 

d) Bylo nejtěžší. úlohu jsem nezvládla 

e) Byl normální příklad který by jsme měli zvládat. 

 

 Dalším častým typem hodnocení byl výčet úloh, které byly lehké a úloh, které byly 
těžké. Zde jako příklad uvedu hodnocení  žákyň s číselnými kódy 2602 a 1712: 

Hodnocení žákyně č. 2601: Uloha s bonbonama a s fodbalovím hřištěm se mi zdála těžká 
neveděla jsem jak začít a jak postupovat. A lehká úloha se ni zdála to nakupování s Cirylim. A 
trochu těší se mi zdála ta štafeta. 

Hodnocení žákyně  č. 1712:  Nějaké příklady byli těžké např. ten bazén. Něco bylo naopak 
lehké s tima sportovcema. Jinak se to dalo docela zvládnout. 

 

 Poměrně často se vyskytovala i hodnocení, která zhodnotila všechny úlohy zároveň. 
Jako příklad hodnocení žáků s číselnými kódy 3611 a 3701: 

Hodnocení žáka č. 3611: Působilo to na mě tak že jsem si myslel že to bude hop a skok přes 
potok ale bylo to těší. 

Hodnocení žáka č. 3701: Slovní úlohy byly lehký akorát to b) bylo až moc lehký a nevim 
jestli tam teda nebyl chyták, jinak úlohy byly lehký a srozumitelný, všechno jsem pochopil. 

 Velmi častá byla bohužel též hodnocení, ze kterých jsem se nedozvěděla prakticky nic. 
Zde jako příklad uvedu  hodnocení žáků s číselnými kódy 2705, 3606 a 3615: 

Hodnocení žáka č. 2705:  nejsem schopen napsat jedinou větu 

Hodnocení žákyně č. 3606:  Nejdřív jsem se lekla pak byla nuda a nakonec blbý pocit. 

Hodnocení žáka č. 3615: Musim hodně přemýšlet. 

 

  Objevovala se i krátká hodnocení, která ovšem vypovídací hodnotu měla. Za všechny 
uvedu hodnocení žáka s číselným kódem 3602: 
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Hodnocení žáka č. 3602: Lekl jsem se zlomků protože mi moc nejdou.  

 Problémy se zlomky se objevovaly v hodnoceních často, jejich výčet by byl na více 
stránek. Já bych ale ráda na závěr uvedla hodnocení žáka, které mne překvapilo asi nejvíce. 
Nejen, že žák ohodnotil úroveň obtížnosti, ale zároveň si plně uvědomil rozsah testovaného 
učiva.  

Hodnocení žáka č. 1710:  Bylo to jednoduší než jsem si myslel. Tím nechci říct že to bylo 
moc jednoduché to ne, ale byla to minulá a předminulá třída - tím pádem to jde udělat aniž by 
jsem se někde zasekl. 
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4. Reflexe 

 
 Tato bakalářská práce pro mne byla naprosto novou zkušeností. Nejen, že to byla 
první práce tohoto druhu a rozsahu, kterou jsem kdy psala, ale především pro mne byla první 
zkušeností s pedagogickou prací. Stát se učitelkou jsem se rozhodla během mateřské dovolené 
a rozhodnutí to nebylo zrovna jednoduché. Přihlásit se ke studiu na vysoké škole v téměř 
čtyřiceti letech vyžadovalo velkou motivaci. Dlouho jsem tento krok zvažovala, ale představa, 
že po rodičovské dovolené mne čekají pouze nabídky  práce na pozici dělníka, mi rozhodnutí 
velmi usnadnila.Také moje vlastní děti byly velkou motivací, neboť jsem si uvědomila, že 
právě děti jsou v našem životě to nejcennější. Všichni bychom se měli snažit předat jim co 
nejvíce zkušeností do jejich vlastních životů a to je přesně náplň práce pedagogů. 

 Výběr tématu bakalářské práce pro mne byl celkem jasný. Slovní úlohy, které 
figurovaly v názvu, jsem už jako dítě milovala ( k velkému údivu mých spolužáků). Jejich 
propojení se skutečným světem pro mne vždy představovalo možnost utéct alespoň na chvíli 
od nudných čísel a ponořit se do světa fantazie. Zároveň jsem jako dítě nedokázala pochopit, 
že někomu slovní úlohy nejdou a nebaví ho, takže jsem si zvolila toto téma, aby mi generace 
dnešních žáků pomohla pochopit, proč tomu tak je. 

 Při výběru každé úlohy jsem si neustále kladla otázku, zda to není příliš jednoduché. 
Výsledky bohužel ukázaly pravý opak. Musím přiznat, že jsem očekávala mnohem větší 
úspěšnost při řešení. Na druhou stranu, pokud bych v budoucnu sestavovala obdobný test, 
určitě bych snížila počet slovních úloh na čtyři. Velmi často totiž žáci u posledního příkladu 
uváděli nestihl/a jsem, někdy dokonce naznačili výpočty, ale nestihli je dokončit. Zde je nutné 
přiznat si absolutní nedostatek zkušeností s učením a je to velmi důležité poznání pro moji 
budoucí práci: Test nesmí být příliš dlouhý! 

 Hodnocení úrovně obtížnosti mne naopak překvapilo příjemně. Žáci poměrně výstižně 
hodnotili úroveň, dokázali si přiznat svoje nedostatky (i když se našly výjimky, kdy žák 
slovně hodnotil vše jako lehké a nezískal žádný bod za řešení). Bylo dobře, že jsem zvolila 
předdefinovanou škálu možností, opravdu to dětem i mně velmi ulehčilo práci. Ze slovních 
hodnocení bylo jasně patrné, že písemný projev působí stejně velké potíže jako matematické 
operace, ne-li ještě větší. Naštěstí jazyková stránka nebyla předmětem mého hodnocení. 
Pomohlo mi to uvědomit si, že za velkou částí neúspěchů při řešení slovních úloh stojí právě 
špatná práce s textem, jeho nepochopení a neschopnost přeložit si jazyk běžný do toho 
matematického.   
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5. Závěr 
 

 Oba cíle, které jsem si na začátku práce stanovila, mohu považovat za splněné. 
Analýzou získaných dat jsem došla k závěru, že při hodnocení před a po řešení slovní úlohy 
se shoduje přibližně u poloviny žáků, necelá čtvrtina na základě řešení změnila hodnocení na 
obtížnější, o něco více než čtvrtina změnila hodnocení na snazší. Tento způsob hodnocení 
svědčí o tom, že velká část žáků ve věku 11 - 12 let je schopna hodnotit úroveň obtížnosti 
zadaných úkolů poměrně objektivně, bez ohledu na to, zda úkol je určen k vyřešení právě jim. 

 Druhý cíl, porovnat úroveň hodnocení obtížnosti s úspěšností řešení zadané slovní 
úlohy, mohu rovněž prohlásit za splněný. Z analýzy dat vyplynulo, že s úspěšností řešení je ve 
větší shodě hodnocení po řešení slovní úlohy. Tento jev se dal očekávat, neboť v hodnocení 
apriorním se nám větší měrou odráží hlediska subjektivní (líbivost tématu, momentální 
nálada, apod.), zatímco v hodnocení aposteriorním převažují hlediska našich matematických 
schopností a zkušeností. Moje počáteční obavy, zda apriorní hodnocení nebudou hromadně 
nadhodnocována, se naštěstí nepotvrdily. Občas se sice vyskytlo hodnocení lehké a řešení 
žádné, ale to byly opravdu jen výjimky. 

 Poměrně zarážející pro mne byla nízká úspěšnost řešení. Skutečnost, že se v testu 
vyskytla slovní úloha, kterou nevyřešil ani jeden ze 45 žáků, je alarmující. S tím, že jsou žáci 
nepozorní, občas zapomenou slovní odpověď, nebo špatně opíší zadání, jsem počítala, ale 
fakt, že ani jeden žák nedokáže  vyřešit slovní úlohu, mne překvapil. Celkově jsem zjistila, že 
počítání se zlomky činilo žákům větší potíže, než jsem očekávala. Naprostá většina neuměla 
spočítat část celku a co hůře, nezvládali ani operaci sčítání zlomků. Proto jsem všem 
vyučujícím doporučila vrátit se k tématu zlomky, operace s nimi, určování vztahu část -  celek   

 Pro mne osobně byla tato práce obrovským přínosem. Umožnila mi poprvé se postavit 
před třídu  a vyzkoušet si práci, které bych se jednou v budoucnu chtěla věnovat, ale také 
vyzkoušet si v praxi výzkumné metody, které jsem dosud znala jen teoreticky z přednášek. 
Práce ve třídách a kontakt s dětmi byl velmi příjemný, velice mile mne překvapila naprostá 
kázeň ve všech hodinách a ochota žáků spolupracovat. Také fakt, že hodnotili úroveň 
obtížnosti celkem objektivně, byl příjemný. Navzdory nízké úspěšnosti se ve většině případů 
nepokoušeli předstírat, že úloha je snadná, jen jsem ji nestihl - nestihla dořešit.  

 Na úplný závěr bych ráda dodala, že tuto práci jsem od začátku chápala jako 
obrovskou výzvu. Dokážu vůbec stát před třídou puberťáků? Dokážu je v budoucnu něčemu 
naučit? Budou mne respektovat?  Budu pro ně tou správnou autoritou? Odpověď na tyto 
otázky neznám, ale doufám, že budoucnost mi tyto odpovědi přinese a že moje práce měla 
smysl! 

                                                                                                                            . 

   

 



38 
 

Seznam použitých zdrojů 
 

 

Fischer,S. a kol., 2014. Speciální pedagogika. Praha: Triton. 299 s. ISBN 978-80-7387-792-7. 

Hoskovec,J., Hoskovcová, S., 2000. Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Praha: Portál. 
256 s. ISBN 80-7178-311-0. 

Justová, J.1996.Matematika pro 5. ročník ZŠ 1. díl.Praha:Alter. 63 s. ISBN 80-85775-70-0. 

Justová, J. 1996. Matematika pro 5. ročník ZŠ 2. díl. Praha: Alter.63 s. ISBN 80-85775. 

Justová, J. 1997. Matematika pro 5. ročník ZŠ 3. díl. Praha: Alter. 63 s. ISBN 80-85775-63-8. 

Kolář, Z., 2005. Hodnocení žáků. Praha: Grada. 157 s. ISBN 80-247-0885-X. 

Macek, P., 2003.Adolescence. Praha: Portál. 144 s. ISBN 80-7178-747-7. 

Martinec, L. a kol., 2007. Motivace, aspirace, učení II. Praha: Tauris. 151 s. ISBN 978-80-211-0543-0. 

Nakonečný, M.,2015. Obecná psychologie. Praha:Triton. 662 s. ISBN 978-80-7387-929-7. 

Odvárko,O., Kadleček, J. 1997. Matematika pro6. ročník ZŠ 1. Opakování z aritmetiky a geometrie. 
Praha: Prometheus. 80 s. ISBN 80-7196-066-7. 

Odvárko,O., Kadleček,J. 1997. Matematika pro 6. ročník ZŠ 2. Desetinná čísla. Dělitelnost. Praha: 
Prometheus. 88 s. ISBN 80-7196-086-1. 

Odvárko, O., Kadleček, J. 1997. Matematika pro 6. ročník ZŠ 3. Úhel, trojúhelník. Osová souměrnost. 
Krychle a kvádr. Praha: Prometheus. 88 s. ISBN 80-7196-092-6. 

Odvárko, O., Kadleček, J. 1998. Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ. Praha: Prometheus. 192 s. 
ISBN 80-7196-112-4. 

Petrovskij, A. T., 1977. Vývojová a pedagogická psychologie. Praha: SPN. 257 s. 

Průcha, J., 2000. Přehled  pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál. 272 s.                         
ISBN 80-7178-3. 

Rámcový vzdělávací program. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy. 

Rakoušová,A., 2011. Integrované slovní úlohy pro primární školy. Praha: Triton. 138 s.                
ISBN 978-80-7387-429-2. 

Rozsypalová, M., 2003. Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium. 186 s.                         
ISBN 80-7333-014-8. 

ŠVP Dobrá škola.  Dostupné z http://www.skolachanovice.cz/cs/zakladni-skola/dokumenty/formulare. 

ŠVP  Tvůrčí  škola děti baví.  Dostupné z http://www.zskomenskeho.horazdovice.cz/dokumenty/svp. 



39 
 

ŠVP . Dostupné z http://www.zsblatenska.horazdovice.cz/dokumenty/svp. 

Vágnerová, :, 2002. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum. 306 s. 
ISBN 80-246-0181-8. 

Zelinková, O., 1999. Poruchy učení. Praha: Portál. 196 s. ISBN 80-7178-317-X. 



 
 

Obrazové přílohy 
 

 

 

Seznam obrazových příloh: 

 

1)  Test  pro 6. ročníky. 

2)  Test pro 7. ročníky. 

3)  Dotazník s předdefinovanou škálou. 

4)  Ukázka slovního hodnocení. 

5)  Ukázka řešení 

6)  Ukázka grafického řešení úlohy  

7)  Ukázka neúspěšného pokusu o grafické řešení úlohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 1:  Test pro 6. ročníky. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2: Test pro 7. ročníky.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3:  Dotazník s předdefinovanou škálou. 

 

       

 
          

 

 
      

 
  

 

 
      

 
  

 

 
  

   
  

 

 
  Hodnocení: velmi lehké      L 

 

 
  

 
snadné 

 
S 

 

 
  

 
mírně obtížné O 

 

 
  

 
těžké 

 
T 

 

 
  

   
  

 

 
  b   

 
  

 

 
  e   

 
  

 

 
  d   

 
  

 

 
  a   

 
  

 

 
  c   

 
  

 

 
          

 

        

 

Příloha č. 4: Ukázka slovního hodnocení žáka.. 

 

 

 



 
 

Příloha č. 5: Ukázka řešení úloh 6a, 6b žákem č. 3609. 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 6: Ukázka  řešení úloh 7a - 7c žákem č.1716. 

 

 

  

 

 



 
 

Příloha č.7: Ukázka řešení úloh 6c - 6e žákem č.2608. 

 

 

 


