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1. Úvod

Diplomová práce překlenuje dva na první pohled možná rozdílné světy – matematiku a 

osobnostní a sociální výchovu.

K vybrání tématu práce mě vedlo přesvědčení, že matematika není jen věda, která je 

souhrnem vzorečků, vět a postupů, které je třeba se naučit a posléze je používat. Téma 

jsem si vybral, protože matematiku nechápu jako pouhý soubor vzájemně propojených 

poznatků, které před námi někdo vymyslel a my se je pak v logicky uspořádané formě 

učíme. Naopak matematiku je třeba samostatně objevovat, nalézat nové souvislosti, 

diskutovat nad ní. Věřím také, že matematika přináší mnoho příležitostí, jak rozvíjet a 

trénovat naší tvořivost, samostatné a kritické myšlení, vytrvalost a vůli. Vyučování 

matematiky by tak podle mého názoru nemělo směrovat pouze k osvojení poznatků a 

algoritmů, ale také k rozvíjení osobnosti žáka a jeho sociálních dovedností.

Jedním z hlavních cílů této práce je právě poukázat na průniky mezi průřezovým 

tématem Osobnostní a sociální výchova a vzdělávací oblastí Matematika a její aplikace 

realizované prostřednictvím konstruktivistických přístupů k vyučování. Záměrem práce je 

také nabídnout konkrétní výukové aktivity, které by umožnily naplnit cíle obou zmíněných 

oblastí, a popsat zkušenosti při jejich realizaci.

V diplomové práci jsou popsány za použití odborné literatury základní principy obou 

oblastí, následně jsou vzájemně porovnány a nakonec jsou poukázány jejich vzájemné 

průniky. Všechny vytvořené výukové aktivity byly vyzkoušeny v praxi a jejich evaluace 

vycházely z dotazníkových šetření, následných společných reflexí s žáky1 nebo ze 

sebereflexí. Zvláštní prostor je věnován reflexi, která není dosud systematicky v didaktice 

matematiky popsána. 

V práci je nejdříve popsán rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jeho 

základní cíle a způsoby realizace. Uvedeno je i postavení matematiky a osobnostní a 

sociální výchovy v rámci tohoto programu. Třetí až šestá kapitola vychází z informací 

z uvedených zdrojů. V třetí kapitole je vymezena Osobnostní a sociální výchova, jsou 

vyjmenovány její cíle, základní metodické principy a didaktické zásady. Čtvrtá kapitola 

popisuje postavení matematiky v rámcovém vzdělávacím programu. Pozornost je 

                                                
1 Pokud jsou v této diplomové práci používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se jimi pedagogická 

kategorie nebo označení skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka.
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zaměřena především na konstruktivisticky orientované vyučování matematiky a 

komunikaci během tohoto vyučování. Obě zmíněné oblasti jsou porovnány v páté kapitole,

a to z hlediska jejich cílů a metod a rolí učitele a žáka v daném vyučovacím procesu. Šestá 

kapitola přináší konkrétnější příklady zapojení osobností a sociální výchovy a matematiky 

a v sedmé kapitole jsou uvedeny vlastní zkušenosti s tímto propojením. Vytvořené 

výukové aktivity včetně pracovních listů a evaluace těchto aktivit obsahuje kapitola osmá. 

V závěru práce jsou shrnuty vzájemné přínosy Osobnostní a sociální výchovy 

a Matematiky a její aplikace a uvedeny podmínky, za kterých je toto propojení účelné.

K diplomové práci jsou přiloženy i práce žáků, které vznikly při realizaci popsaných 

aktivit.
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2 Rámcový vzdělávací program 
základního vzdělávání (RVP ZV)

2.1 Východiska školské reformy

Kurikulární reforma, která vešla v platnost ve školním roce 2007/2008, byla vytvořena 

na principech uvedených v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR v tzv. Bílé knize.

Kurikulární dokumenty mají nově dvě úrovně – státní a školní. V tomto systému 

reprezentují státní úroveň rámcové vzdělávací programy (dále RVP) a na školní úrovni 

školní vzdělávací programy (dále ŠVP). RVP určují rámec, ze kterého se vychází při 

tvorbě ŠVP (RVP ZV, 2007, s. 9).

Jednou z největších změn, kterou tato reforma přináší, je vytváření vzdělávacích 

programů samotnými školami. Poskytuje to větší autonomii jednotlivým školám v tom 

smyslu, že mají možnost samy si určit, jak konkrétně bude u nich vzdělávací proces 

probíhat.

V kontextu této diplomové práce se zaměřme jen na reformu základního vzdělávání, 

která je definována v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále 

RVP ZV).

2.2 Klíčové kompetence

RVP ZV mění pohled na požadované cíle základního vzdělávání. Cílem je nově 

dosahování tzv. klíčových kompetencí (Varianty, 2006, s. 3). RVP ZV (2007, s. 14) 

označuje klíčovými kompetencemi souhrn schopností, dovedností, vědomostí, postojů a 

hodnot, které lze uplatnit v praktickém životě.

RVP ZV vymezuje 6 základních kompetencí:

 k učení

 k řešení problémů

 komunikativní

 sociální a personální

 občanské

 pracovní

Cílem vzdělání je naučit žáky např. účinně spolupracovat ve skupině, vyhledávat a 

třídit informace, umět naplánovat řešení problému, zapojit se do diskuze, naslouchat 
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ostatním, obhájit svůj názor za pomoci vhodných argumentů apod. Osvojování klíčových 

kompetencí se nedosahuje izolovaně, ale propojením s konkrétním vzdělávacím obsahem 

(Varianty, s. 15).

Klíčové kompetence lze také vnímat jako metadovednosti, které lze využít ve všech 

oblastech lidské činnosti. 

„Reforma by měla českým učitelům napomoci k tomu, aby přestali klást hlavní důraz 

na učivo, ale kladli jej na schopnost s ním zacházet.“ (Varianty, 2006, s. 3–4)

2.3 Průřezová témata

Další změnou, kterou reforma přináší, jsou průřezová témata. V RVP ZV mají důležité 

postavení. Přinášejí do výuky aktuálnost, působí na vytváření kladných životních hodnot

a postojů žáků (RVP ZV, 2007, s. 90).

Obsah těchto průřezových témat prostupuje napříč obsahy všech vzdělávacích oblastí a 

oborů. Tato témata by měla v konkrétních vzdělávacích programech tvořit sjednocující 

prvek, který spojí obsah vzdělávání do jednotného celku. Jak uvádí RVP ZV (2007, s. 90), 

průřezová témata mají reflektovat aktuální problémy současného světa, pomoci vytvářet 

postoje a hodnoty žáků a vytvářet jim příležitosti pro individuální uplatnění a jejich 

vzájemnou spolupráci.

RVP ZV (2007, s. 90–103) vymezuje tato průřezová témata:

 osobnostní a sociální výchova

 výchova demokratického občana

 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 multikulturní výchova

 environmentální výchova

 mediální výchova

Průřezová témata prostupují celou školní docházkou, napříč předměty. Škola má 

povinnost zařadit je do svého ŠVP jak na prvním, tak i na druhém stupni, všechna témata 

však nemusí být zastoupena v každém ročníku. Způsob realizace je ponechán na samotné 

škole (RVP ZV, str. 90).

Je důležité také říci, že průřezová témata nejsou to samé jako mezipředmětové vztahy, 

za něž jsou často mylně považovaná. Jde o takovou integraci vzdělávacích obsahů, která 

má hlavně působit na formování osobnosti žáka.
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2.4 Vzdělávací obsah

V RVP ZV (2007, s. 18) je vzdělávací obsah rozdělen do devíti oblastí, jejichž součástí 

jsou obsahově blízké vzdělávací obory. Vzdělávací oblast každého oboru se skládá 

z očekávaných výstupů a učiva.

„Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné 

v běžném životě a ověřitelné.“ (RVP ZV, 2007, s. 18)

Učivo je v RVP ZV (2007, s. 18) členěno do tematických okruhů a je prostředkem 

k dosahování očekávaných výstupů. Učivo stanovené v RVP ZV je školám doporučené, po 

zařazení do ŠVP se stává závazným.

Každá vzdělávací oblast má ve své charakteristice vymezeno své postavení a význam 

v rámci základního vzdělávání.

Cílové zaměření uvedené u každé vzdělávací oblasti určuje strategie, kterými je 

dosahováno klíčových kompetencí. Vzdělávací strategie si škola ve svém ŠVP formuluje 

právě na základě uvedených cílových zaměření dané vzdělávací oblasti.

2.5 Integrace vzdělávacího obsahu

Reforma dává školám možnost integrovat obsahy jednotlivých vzdělávacích oborů do 

jednoho celku nebo propojit navzájem obsahy různých oborů na úrovni tematických 

okruhů případně celých vzdělávacích oborů (RVP ZV, 2007, s. 18–19).

Školám to poskytuje příležitost k propojení blízkých témat z různých vzdělávacích 

oborů, což by mělo vést k větší spolupráci mezi učiteli v rámci školy. 

Žáci by integrací vzdělávacího obsahu měli získávat informace a zpracovávat je 

v širších souvislostech (Varianty, 2006, s. 19).

2.6 Přínos reformy do současného vzdělávání

Každá změna s sebou jistě nese potíže a jinak tomu není ani v případě zavádění RVP. 

Nicméně RVP nedává přesný návod, jak učit „nově“, ale je spíše příležitostí si zrevidovat, 

jak a co učíme, jakých cílů chceme dosáhnout a jak jich dosáhneme nebo zda hodnocení 

výsledků žákova učení poskytuje přesný obraz o dosažených dovednostech.

Je jasné, že na začátku školního roku 2007/2008 se ve školách nezačalo najednou učit 

jinak než doposud. V reformě jde podle mě ale spíše o to, aby se postupně působilo na celý 
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systém a změny byly vyžadovány nejen úředníky z ministerstva, ale především 

pedagogickou i nepedagogickou veřejností, hlavně tedy rodiči žáků.

Shrňme, jaké hlavní změny RVP přináší (podle Varianty, s. 18–19):

1. změna cílů od učiva ke kompetencím

2. možnost ovlivnit podobu vzdělávání na dané škole

3. zavedení průřezových témat

Co konkrétně zmiňované změny znamenají? A mohou mít nějaký dopad do školní 

praxe?

RVP sice jako hlavní cíl vzdělávání staví klíčové kompetence, neobsahuje „však 

žádné vodítko, jak je mají pedagogové rozvíjet ve výuce nebo jak mají hodnotit úroveň 

jejich dosažení. V řadě vzdělávacích oblastí jsou očekávané výstupy […] formulovány 

opět pomocí vědomostí a neobsahují ani klíčové kompetence, ani dovednosti specifické 

pro jednotlivé oblasti vzdělávání (například experimentální dovednosti v přírodních 

vědách). Pokud se učitel bude striktně řídit očekávanými výstupy, může ve většině 

předmětů postupovat podle stávajících osnov.“ (Varianty, 2006, s. 21)

Na příkladu klíčových kompetencí vidíme, že velkou roli v úspěšnosti celé reformy 

hrají samotné školy při tvorbě vlastního ŠVP. Učitelé mohou v podstatě vytvořit svůj ŠVP 

pouhým překlopením osnov a vyhnout se tak jedné ze zásadních záležitostí celé reformy, 

a to zmiňovaným klíčovým kompetencím.

Jak již bylo řečeno, škola si sama může volit strategie, jakými dosáhne naplnění 

očekávaných výstupů, potažmo klíčových kompetencí. Reforma na školy „přesouvá 

zodpovědnost za výběr učiva. Tvorba vlastních vzdělávacích programů jim umožňuje 

převzít zodpovědnost za to, co budou ve své škole vyučovat, a přizpůsobit obsah a metody 

vzdělávání potřebám svých žáků, místní komunity i svým pedagogickým prioritám“ 

(Varianty, 2006, s. 20).

Ke zvýšení kvality vyučování může jistě také přispět nově zavedené povinné 

provádění evaluace samotnými školami, tzv. autoevaulace. „Je součástí snah na jedné 

straně poskytnout školám poměrně rozsáhlou autonomii v řadě aspektů jejich činnosti – a 

současně od nich žádat, aby ze své práce srozumitelně, pravidelně a smysluplně skládaly 

účty.“ (Pol, 2008)

Autoevaluace neslouží jenom jako zpráva veřejnosti o činnostech školy, ale měla by 

být také podkladem pro případné budoucí změny.
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Při tvorbě ŠVP je také žádoucí spolupráce mezi učiteli. Může se tak dosáhnout 

odstranění nežádoucí duplicity. Obsahy předmětů, které se překrývají a které se k žákům 

dostávají bez souvislostí, je vhodné propojit do společných celků. Mělo by to napomoci 

získávání a zpracování informací v mnohem širších souvislostech (Varianty, 2006, s. 4). Za 

tímto účelem zapracovávají školy do svého ŠVP průřezová témata nebo 

mezipředmětové vztahy.

Jestli tato změna nebyla takříkajíc k horšímu, ukážou následující roky, na hodnocení 

úspěchu je ještě dle mého názoru brzy. S jistotou však můžeme říci, že by úspěch byl jistě 

větší, kdyby s cíli reformy a s jejím smyslem byla ve větší míře seznámena široká 

veřejnost. „Nedostalo se jí žádného vysvětlení, proč je dobré či dokonce nutné měnit obsah 

a metody vzdělávání […] Veřejnost nejenže reformu nevyžaduje, ale aktivně se jí brání.“ 

(Varianty, 2006, s. 21)

Jak uvádí Varianty (2006, s. 20–21), další překážkou pro úspěch této reformy je to, že 

její podstata nebyla v dostatečné míře vysvětlena ani učitelům a nedostalo se jim ani 

vzdělání, které by je na reformu připravilo. A přitom požadavky kladené na učitele a jejich 

kompetence nejsou malé. Kyriacou (1996, s. 23) uvádí přehled základních pedagogických 

dovedností, které jsou jistě taktéž nezbytné pro smysluplné naplnění cílů stanovených 

v RVP, např. aby učitelé plánovali výuku z hlediska vytyčených výukových cílů, znali a 

uměli použít pestrý zásobník metod pro svůj předmět, reflektovali svoji činnost, motivovali 

žáky k aktivní účasti na probíhajících činnostech, … Bez učitelů vybavených těmito 

kompetencemi k vyučování se reforma jistě neobejde. Podobně poukazují Hejný a 

Stehlíková (1999, s. 14–15) na neúspěch modernizace didaktiky matematiky v padesátých 

letech minulého století. Cílem reformy neměla podle jejich slov být pouze změna obsahu a 

osnov, ale především učitel, protože „na něm, na jeho vztahu k matematice a žákům, na 

jeho tvořivosti a především na tom, do jaké míry on sám pracuje na sobě, závisí kvalita 

jeho práce ve třídě.“ (Hejný, Stehlíková, 1999, s. 15)

Přes uvedené překážky jsem přesto přesvědčen, že tato reforma poskytuje příležitost ke 

změně dosavadního přístupu k vyučování.

2.7 Shrnutí

RVP ZV označuje jako hlavní cíl vzdělávání tzv. klíčové kompetence, které jsou 

souhrnem schopností, dovedností, postojů a hodnot a jsou orientovány na běžný život. 
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Každá škola si ve svém ŠVP sama stanovuje strategie, kterými těchto kompetencí dosahuje 

v jednotlivých vzdělávacích oborech.

Učivo se stává prostředkem, kterým je dosahováno činnostně orientovaných 

očekávaných výstupů stanovených v jednotlivých vzdělávacích oborech. Tyto výstupy 

vytvářejí předpoklady k osvojení a využívání klíčových kompetencí.

RVP ZV stanovuje tzv. průřezová témata, jejichž obsah prostupuje všemi vzdělávacími 

obory a která by měla tento obsah spojit do jednotného celku.
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3 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

3.1 Vymezení OSV

Osobnostní a sociální výchova (dále OSV) je jedním z průřezových témat daných 

v RVP ZV.

Valenta (2006, s. 13) definuje OSV jako praktickou disciplínu orientovanou na rozvoj 

klíčových životních dovedností pro běžný život.

Podle RVP ZV (2005, s. 91) je OSV specifická tím, že se učivem stává sám žák, 

konkrétní žákovská skupina a více či méně obvyklé situace běžného života. Smyslem OSV 

je pomáhat hledat každému žákovi vlastní cestu ke spokojenému životu, který je založený 

na dobrých vztazích nejen ke svému okolí a světu, ale také k sobě samému.

Dle mého názoru má OSV v RVP ZV zvláštní postavení, protože dovednosti zahrnuté 

v tomto průřezovém tématu jsou využitelné nejen ve většině vzdělávacích oblastí a 

oborech, ale i v běžném životě a jsou důležitým předpokladem k uplatnění na trhu práce.

3.2 Cíle OSV

Obecné cíle OSV jsou definovány v RVP ZV (2005, s. 91) a jsou rozděleny stejně jako 

u ostatních průřezových témat do dvou hlavních kategorií:

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma

 vede k porozumění sobě samému a druhým,

 napomáhá k zvládání vlastního chování,

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. 

konfliktů),

 formuje studijní dovednosti,

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny.

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a 

k druhým,

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,
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 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení 

problémů,

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování,

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování.

3.3 Tematické okruhy OSV

RVP ZV (2005, s. 92–93) člení jedenáct základních témat OSV do tří okruhů:

A. Osobnostní rozvoj

1. Rozvoj schopností poznávání

2. Sebepoznání a sebepojetí

3. Seberegulace a sebeorganizace

4. Psychohygiena

5. Kreativita

B. Sociální rozvoj 

6. Poznávání lidí

7. Mezilidské vztahy

8. Komunikace

9. Kooperace a kompetice

C. Morální rozvoj 

10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

11. Hodnoty, postoje, praktická etika

Každé z předchozích jedenácti témat je dále členěno na několik podtémat. Pro školy je 

závazné naplnění těchto jedenácti témat, podtémata jsou pouze doporučená, závisí na 

škole, jakým způsobem bude tato témata naplňovat.

Autoři metodik občanského sdružení Projekt Odyssea (2005) šli svojí vlastní cestou a 

pro každé z těchto jedenácti témat formulovali dlouhodobé cíle v oblasti OSV.

Všechna témata, která jsou zde uvedena, nelze jistě realizovat ve výuce matematiky. 

Vytvořené výukové aktivity (viz kapitola 7) jsou zaměřené pouze na ta témata, která lze ve 

vyučování matematiky účinně rozvíjet nebo mají konkrétní přínos pro kvalitní vyučování 

matematiky (viz kapitola 6).
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3.4 Základní metodické principy OSV

Definice a cíle OSV již známe. Jak ale zařídit, aby byla výše uvedená definice OSV i 

s jejími cíli naplněna?  Jak vést hodinu v duchu OSV? Jak zajistit, aby žáci OSV 

přijímali?2

Aby nastala OSV, je podle Valenty (2006, s. 46-48) zapotřebí dodržet tyto zásady a 

principy. OSV má být

 praktická,

 zosobněná,

 provázející (autonomizující).

Srb et al. (2007, s. 8) tuto klasifikaci upravil a rozšířil. Předpoklad účinné OSV je, aby 

byla

 praktická,

 propojená se životem žáků,

 provázející,

 zacílená.

Co si pod těmito body představit? 

3.4.1 OSV praktická

Stejně jako v matematice můžeme žáky naučit různým vzorečkům a postupům, 

můžeme je stejně seznámit s tím, jak reagovat v různých situacích, popsat různé 

komunikační styly a ukázat, kdy je dobré je použít. Jak je ale všeobecně známé, to že žák 

zná vzoreček a umí ho zopakovat, neznamená, že ho umí i používat.

Stejné je to i v OSV. Dovednosti si žáci musí vyzkoušet, opakovat, procvičovat a 

nelze je nahradit učitelovým výkladem.

3.4.2 OSV propojená se životem žáků/zosobněná

OSV jsme definovali jako praktickou disciplínu orientovanou na rozvoj klíčových 

životních dovedností pro běžný život. Je tedy nezbytné, aby žáci měli příležitost 

„vztahovat si probíraná témata k vlastní osobnosti, k vlastní zkušenosti a k vlastním 

potřebám. Žákům proto umožňujeme pojmenovat si smysl a užitečnost rozvíjených 

dovedností pro svůj život (Kdy to použiji? K čemu mi to bude?).“ (Srb et al., 2007, s. 9)

                                                
2 Ještě dodávám: A jak přitom nezapomenout, že také učíme matematiku? Této otázce se věnuji 

v dalších kapitolách.
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Vztahujme se ke konkrétním zážitkům odehrávajícím se v konkrétní třídě. To 

pochopitelně nemění ani to, že pro řadu dovedností musíme získat také řadu znalostí a 

někdy je zapotřebí trocha té teorie (Valenta, 2006, s. 45–48).

3.4.3 OSV provázející

Učitel zde vystupuje v roli facilitátora. „V OSV není předepsána jakási jedna 

univerzální cesta pro všechny.“ (Valenta, 2006, s. 45) Jak již zaznělo v definici, smyslem 

OSV je pomoci hledat žákovi vlastní cestu.

K životní spokojenosti vedou různé cesty, které nejsou předem dány, žák si je objevuje 

sám a pravděpodobně se tyto cesty budou lišit žák od žáka. Učitel tu nezastává roli toho, 

kdo ví, kudy se má jít, ale stojí tu spíše jako průvodce na této cestě (Valenta, 2006, str. 46).

Tím se ovšem nezříkáme nároků na dodržování pravidel.

3.4.4 OSV zacílená

Cíle v OSV mají být formulovány tak, aby byly konkrétní a dosažitelné. Tím se 

didaktika OSV zásadně neliší od jiných, přesto formulace cílů v OSV má svá určitá 

specifika a formulace cílů v OSV může činit zpočátku problémy.

Vyžaduje znalosti jednotlivých témat a metod OSV, přizpůsobení se aktuálním 

potřebám žáka, resp. skupiny. Obtížné na formulaci cílů také je, že vlastně chceme, aby to 

byl samotný žák, který tyto cíle formuluje a upřesní konkrétní cíl, ke kterému chce dospět 

(Srb et al., 2007, s. 11).

Jak uvádí Valenta (2006, s. 122), OSV má tři zdroje formulací cílů.

Samotná témata OSV již v sobě obsahují samotný cíl, např. sebepoznání. „… 

formulace koneckonců vystihuje to, co se má v hodině dít s žákem: bude se poznávat, musí 

rozvinout určité poznávací schopnosti, jichž bude sám předmětem; výsledkem pak budou 

určité informace o něm samotném.“ (Valenta, 2006, s. 122–123) Je však zřejmé, že 

takovýto cíl je velmi obecný a bude pod sebou skrývat spoustu drobných konkrétnějších 

cílů, např. žák zmapuje, jaké má schopnosti, žák vytvoří plán, jak bude některé své 

schopnosti cíleně rozvíjet (Jeřábková, Srbová, 2007, s. 9). Je tedy nutné rozumět tématu a 

vědět, co obnáší konkrétně, a tyto cíle převést do operacionalizované podoby (Valenta, 

2006, s. 124). Valenta přímo apeluje, aby cíle byly co nejkonkrétnější.

Dalším zdrojem cílů jsou samotní žáci a situace. „Vyjít při formulaci cíle ‘od žáků‘ je 

důležité proto, aby cíl měl smysl!!“ (Valenta, 2006, s. 125) Je výhodné, pokud si cíle 

stanovují žáci sami. Žáci se pak s těmito cíli snáze ztotožňují. Jak již bylo uvedeno výše, 
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neznamená to, že rezignujeme na formulaci vlastních cílů. V hodinách však také nastává 

mnoho situací, které jsme neplánovali, a je důležité, abychom byli připraveni na to jich 

náležitě využít a samozřejmě je reflektovat z hlediska nově formulovaného cíle.

Posledním zdrojem cílů jsou samotné principy OSV. Slova, která používáme pro 

formulaci cílů, mají mít činnostní charakter – žák při čtení používá postupy, kterými své 

čtení činí efektivnějším (Srbová, 2007a, s. 9). Cíle se mají vztahovat ke konkrétním žákům 

– „žák prožije situaci, v níž je vítězství v soutěži využito ve prospěch celé skupiny“

(Nováková, 2007, s. 9). A nakonec cíle by měly ideálně zohledňovat provázející charakter 

– „žák prožije několik aktivit rozvíjejících tvořivost“ (Dubec, 2007b, s. 8).

3.5 Základní didaktické kroky při práci s tématy OSV

Základní didaktická struktura hodin vedených v duchu OSV má být podle Valenty 

(2004), (2006, s. 49) následující:

 instrukce

 akce

 reflexe

Srb et al. (2007, s. 17–19) doporučují použít strukturu rozšířenou o další kroky3. Tento 

didaktický cyklus označují autoři jako C-M-I-A-R-E:

 cíl

 metoda

 instrukce

 akce

 reflexe

 evaluace

Projděme si, co si autoři pod jednotlivými kroky C-M-I-A-R-E představují.

Jak již bylo uvedeno, cíle je třeba stanovovat konkrétně a popisně. Zmiňme ještě, že 

autorům se osvědčilo pro jednu hodinu stanovit jeden konkrétní cíl. Jak sami autoři říkají, 

méně znamená více.

                                                
3 Valenta (2006, s. 49–53) ve své didaktické struktuře samozřejmě nezapomíná např. na stanovení cílů a 

metod, ale explicitně je nezmiňuje jako zvláštní krok. Níže jsou popsány pouze jednotlivé kroky C-M-I-A-R-

E, protože Valentova struktura, jak je popsána výše, se s tímto systémem kryje.
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Volíme pochopitelně metody aktivizačního charakteru v závislosti na tom, jakého cíle 

chceme dosáhnout – nikoliv naopak. Může se nám třeba líbit nějaká metoda, kterou si 

chceme vyzkoušet přímo ve výuce, ale metoda sama o sobě není samospasitelná, 

a chceme-li, aby proběhla OSV, je třeba mít neustále na zřeteli stanovený cíl.

Aby žáci dělali, co po nich žádáme, je třeba, aby získali jasné instrukce. V úvodu 

použijeme některou z metod „zcitlivění“ na cíl(e). Autorům metody se také osvědčilo 

zavést pravidlo „dotazy až po instrukci“. Pravděpodobnost, že žáci porozumí našim 

instrukcím, zvýšíme, jestliže je necháme převyprávět svými slovy, co po nich žádáme. 

Osvědčilo se také zapsat jednoduché instrukce bodově na tabuli. Složitější instrukce 

zadáváme postupně.

Akce je důležitým bodem pro sběr dat a pro následnou reflexi. Autoři doporučují si 

vést poznámky o chování žáků. Připomínají také, že poznámky o chování mají být popisné,

bez hodnocení a interpretací. Poznámky potom používáme v reflexi jako příklady dobré 

praxe.

Po akci následuje reflexe, která je důležitým momentem a nedílnou součástí výuky 

OSV. Odvažuji se dokonce říci, že se jedná o jednu z nejelementárnějších metod OSV. Jak 

říká Valenta (2006, s. 50–51), pokud není zkušenost z činnosti podrobena následné reflexi, 

učení na straně žáka je spíše náhodné. A jak uvádí Dubec (2007a, s. 9), „reflexe urychluje 

a prohlubuje sociální učení“. Reflexe bývá stejně důležitá jako akce sama (Valenta, 2004). 

Cílem reflexe je zhodnotit zážitky, zkušenosti z předchozí akce. Cíl reflexe je nejen dán 

předem stanoveným cílem aktivity, ale i jejím průběhem. Reflexe má často podobu 

verbální – diskuzní (Valenta, 2006, s. 50). Klademe otevřené otázky, snažíme se zapojit co 

nejvíce žáků, kombinujeme různé techniky reflexe a nesmíme zapomínat, že role učitele 

má být provázející, tzn. že klademe otázky, ale nehodnotíme (Dubec, 2007a, s. 9).

A samozřejmě nemůžeme zapomenout na v současnosti ve všech pádech skloňovanou 

evaluaci. „Smyslem evaluace je zhodnotit, do jaké míry se nám podařilo dosáhnout 

stanoveného cíle.“ (Srb et al., 2007, s. 19) Podkladem se mohou stát různé dotazníky a 

škály. Zdrojem mohou být i žáci sami. Evaluace se často také provádí formou praktického 

testu a dlouhodobého pozorování.

3.6 Některé mýty spojené s výukou OSV

Uveďme ještě některé mýty, které jsou spojené s výukou OSV. Mýtem rozumí 

Valenta (2007) spontánně vznikající výklad, co je OSV, a který není úplně v souladu 
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s principy OSV tak, jak jsme je výše definovali. Upozornění na tyto mýty nám může 

pomoci se chyb vyvarovat a lépe pochopit, čím OSV skutečně je.

Valenta (2007) a (2005, s. 45–48) uvádí tyto mýty4:

1. Když se ve vyučování komunikuje, případně využíváme-li metodu projektů, 

nastává vždy OSV.

2. Kde jsou skupiny, tam je kooperace, a kooperace, to je OSV...

3. Učitelské vzdělání činí člověka automaticky schopným učit druhé 

komunikovat.

4. Principy vyučování mých aprobačních předmětů hravě stačí i pro výuku 

komunikace.

5. Nemusím si sám na sobě zkoušet hry a postupy, kterými budu učit své žáky 

komunikovat (to už přece znám).

6. Nemusí mne zajímat, jestli to, co chci při výuce komunikace od žáků, sám/a 

umím.

7. V oblasti komunikace stačí jen znát dost her a technik – ty už samy obstarají 

veškeré učení.

8. V oblasti komunikace není třeba se vzdělávat, na všechno stačí zdravý rozum a 

zkušenost.

9. Nemohu s žáky při práci s tématy OSV dělat reflexi, protože žáci jí nejsou 

schopni (např. nemohu používat kooperativní učení, protože žáci neumí 

kooperovat, atd.).

3.7 Cesty OSV k žákům

RVP ZV nevymezuje přesně, jakým způsobem mají být průřezová témata realizována. 

Škola má v tomto ohledu možnost svobodného výběru. Valenta (2006, s. 57) nabízí čtyři 

základní cesty. Témata OSV můžeme žákům přinést prostřednictvím

1. chování a jednání učitele k žákům,

2. využití potenciálu běžných školních situací,

3. začlenění těchto témat do jiných vzdělávacích oborů,

4. samostatných časových bloků (předmětů).

                                                
4 Mýty jsou upraveny s ohledem k propojení OSV a vyučování matematiky.
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V praxi by se vždy mělo jednat o kombinaci všech těchto čtyř způsobů. Čtvrtá cesta –

samostatné bloky hodin – není předmětem této práce. Nás budou zajímat uvedené první tři 

cesty.

Za určitých okolností může konstruktivisticky orientované vyučování vést 

k naplňování témat OSV první a druhou cestou. Třetí cesta naopak nabízí didaktice 

matematiky témata z OSV.

3.7.1 Chování a jednání učitele k žákům

Na začátek nutno podotknout, že tento způsob je důležitým předpokladem pro 

fungování ostatních cest. Pokud učitel jedná s žáky tak, aby byli sami vzory dobrého 

chování, má šanci, že jej žáci začnou napodobovat (Valenta, 2006, s. 58).

Pro dobré uplatnění této cesty je třeba, aby učitel dodržoval pravidla a principy, které 

požaduje od svých žáků, vytvářel prostor pro otevřenou komunikaci, důsledně dodržoval 

provázející přístup, používal popisný jazyk, otevřené otázky, … (Srb et al., 2007, s. 13) –

viz výše uvedený 6. mýtus.

Tím se však nezříkáme nároku na to být v tomto partnerském vztahu autoritou, která 

např. uděluje sankce při bezohledném porušování pravidel (Srb et al., 2007, s. 14).

To vše samozřejmě klade určité nároky na osobnostní profil učitele a jeho celoživotní 

vzdělávání. 

3.7.2 Využití potenciálu běžných školních situací

Každý den se ve škole potkáváme s mnoha neplánovanými situacemi, v nichž ožívají 

témata OSV. Např. hádka dvou žáků o to, kdo zrovna bude používat kružítko, které si 

přinesl pouze jeden z nich; reakce žáků na to, když někdo udělá během hodiny chybu ve 

výpočtu; atd.

Tyto situace v sobě skrývají potenciál pro rozvoj osobnostních a sociálních 

dovedností žáků.

Valenta (2006, s. 65–73) popisuje deset rad k úspěšnému zvládnutí této cesty. 

Vyberme některé z nich. Nejprve správně identifikujeme v konkrétní situaci potenciál 

OSV. Dále volíme správnou formu intervence (reflexe proběhnuvší situace, návrh na 

změny průběhu takové situace, doporučení pro efektivní jednání v připravované nebo 

nastávající situaci, průběžné ovlivňování situace, …) Před okamžitým udílením rad a 

doporučení preferujeme debatu s žákem, dotazovaní atd. Komunikujeme věcně, ale taktně. 

Vyhýbáme se zbytečnému zobecňování (hovoříme převážně za sebe, soustředíme se na 
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popis konkrétního jednání, jednání žáků ani žáky samotné neironizujeme a 

nezlehčujeme, …).

3.7.3 Začlenění těchto témat do jiných vzdělávacích oborů

I tento způsob klade na učitele další nároky. Učitel kromě formulace oborových cílů 

stanovuje cíle z hlediska OSV. „Specifikem této cesty tedy je, že formulujeme cíle dvojího 

druhu.“ (Valenta, 2006, s. 88)

Valenta (2006, s. 88–97) zmiňuje základní způsoby, jak jít touto cestou. V praxi se tyto 

cesty často vzájemně prolnou (upraveno dle Valenty, tamtéž).

1. Nalezneme tematiku OSV v očekávaných výstupech vzdělávacích oborů

daných v RVP ZV. Obsah OSV má umožnit „praktický a osobní přesah látky 

předmětu k žákovi“ (Valenta, tamtéž). Přesah je zajištěn hlavně pomocí reflexe. 

2. Použijeme metody podporující rozvoj osobnostních a sociálních kvalit žáka

tam, kde je to možné a účelné. Využít můžeme nejen metody, které nabízí náš 

obor, ale i metody typické pro OSV. Reflexe je v tomto případě zaměřena jak 

na oborové cíle, tak i na cíle z hlediska OSV. Tento způsob v sobě nese určité 

úskalí. Tím, že například použijeme některou z metod používaných v OSV, 

např. myšlenkovou mapu, nemusí ještě nutně nastat OSV.

3. Využijeme zkušenost žáka se sebou samým jako zdroje témat pro daný 

vzdělávací obor. Zkušeností žáka se tu nemyslí to, kdy se potkal v životě 

s procenty, ale např. to, jak reaguje v případě, že na pokladně je mu započítaná 

jiná procentuální sleva než uvedená na regálu.

Na tomto místě ještě zdůrazněme výhody a rizika spojená s touto cestou, na která 

Valenta (tamtéž) upozorňuje.

 Nepochybnou výhodou je, že žák má výuku spojenou s prožitkem, který 

působí na lepší zapamatování, podporuje se rozvoj klíčových kompetencí 

napříč vzděláváním a podporuje příjemné klima v třídním kolektivu.

 Rizika jsou ale nezanedbatelná. Čas věnovaný zpraktičtění a zosobnění témat 

může ubírat prostor pro práci s učivem předmětu a může žáky od učiva 

rozptylovat, není snadné najít témata OSV, umět je prakticky a osobně propojit 

s obsahy a metodami předmětu a dobře je reflektovat.

Je tedy zapotřebí dobře promýšlet, kdy je vhodné tematiku OSV do předmětu začlenit 

a kdy to naopak může být na škodu.
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3.8 Shrnutí

Shrňme a charakterizujme vyučování OSV:

1. OSV je orientováno na rozvoj životních dovedností pro běžný život.

2. Učitel pomáhá hledat každému žákovi vlastní cestu ke spokojenému životu.

3. Účinná OSV má být praktická, propojená se životem žáků, provázející a 

zacílená.

4. Učení je dosahováno především prostřednictvím reflexe činností nebo jednání 

žáků.

5. Témata OSV se k žákům dostávají prostřednictvím chování a jednání učitele, 

využitím potenciálu běžných školních situací, začleněním témat do jiných 

vzdělávacích oborů nebo samostatných časových bloků.
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4 Matematika a její aplikace

4.1 Matematika v RVP ZV

Jednou ze vzdělávacích oblastí je Matematika a její aplikace. Jak uvádí RVP ZV 

(2007, s. 29), matematika má zde „svoji nezastupitelnou roli“, „vytváří předpoklady pro 

úspěšné studium“, „poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, 

a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost“. Důraz je také kladen na aktivní 

činnosti typické pro práci s matematickými objekty a „užití matematiky v reálných 

situacích“.

4.1.1 Cílové zaměření vzdělávacího oboru matematika

RVP ZV (2007, s. 29–30) obsahuje cíle vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. 

Utváření klíčových kompetencí je dosahováno především tím, že žák je veden k

 efektivní aplikaci matematiky v praktických činnostech,

 rozvíjení kognitivních schopností (paměť, myšlení – logické, kombinatorické, 

exaktní, abstraktní),

 k důvěře ve vlastní schopnosti při řešení úloh,

 spolupráci na řešení problémů,

 kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci, stanovování hypotéz 

ze zkušenosti nebo pokusu a vyvracení pomocí protipříkladů,

 k vytváření rozboru, stanovení plánu, odhadu výsledku, volbě nástroje 

k vyřešení, soustavné sebekontrole při každém kroku a vyhodnocení výsledku 

při řešení problémů,

 užívání matematických modelů reálných situací a poznání složitosti reality,

 přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického a symbolického 

jazyka.

4.1.2 Tematické okruhy

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je tvořena jediným oborem Matematika a 

její aplikace. Obsah tohoto vzdělávacího oboru pro 2. stupeň je rozdělen do čtyř 

tematických okruhů (RVP ZV, 2007, s. 29):

 číslo a proměnná

 závislosti, vztahy a práce s daty

 geometrie v rovině a prostoru
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 nestandardní aplikační úlohy a problémy

V těchto čtyřech oblastech se podle RVP ZV (2007, s. 29) dosahuje následujících 

dovedností (kráceno).

V tematickém okruhu Číslo a proměnná získávají žáci dovednost provádět 

aritmetické operace a nabývají algoritmického a významového porozumění těchto operací, 

učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem, zaokrouhlováním. 

Seznamují se s pojmem proměnná a její rolí při matematizaci reálných situací.

Rozpoznávat různé typy změn a závislostí nejen v tabulkách, diagramech a grafech, ale 

také v běžném životě, a vyjadřovat tyto závislosti předpisem nebo modelováním 

prostřednictvím technických prostředků se žáci učí v tematickém okruhu Závislosti, 

vztahy a práce s daty.

Prostřednictvím okruhu Geometrie v rovině a prostoru se žáci učí manipulovat 

s geometrickými objekty, modelovat reálné situace, řeší polohové a metrické úlohy a 

problémy vycházející z běžných životních situací.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy prolínají celým základním vzděláním, kdy 

žáci řeší problémové úlohy z běžného života, které jsou z velké míry nezávislé na 

znalostech a dovednostech školské matematiky a vyžadují uplatnění logického uvažování. 

Tento nový tematický okruh je podle Housky (2009) příležitostí k ukázání „na 

využitelnost, hravost a zajímavost matematiky a podnět radosti u žáků z matematického 

objevování“. Zároveň Houska poukazuje nejen na možnost aktivizace „žáků v matematice 

méně úspěšných“, ale také na eventuální motivaci nadaných žáků komplexnějšími a 

náročnějšími úlohami.

4.2. Didaktika matematiky

Didaktika matematiky byla (nejen) v naší zemi silně ovlivněna myšlenkou 

konstruktivismu a jeho principy se promítly do mnoha prací didaktiků matematiky. Ti se 

již před uvedením RVP do školské praxe zabývali problémem, jak děti naučit nejen znát, 

ale i umět. Jinými slovy, jak zajistit, aby znalosti, které žáci během hodin matematiky 

získají, netrpěly nemocí formalismu (Hejný; Kuřina, 2001, s. 121), a aby je žáci také uměli 

použít v nových souvislostech a na jejich základech si mohli sami konstruovat další 

poznání (Stehlíková, 2004, s. 13).

Dle mého názoru vyučování vedené v konstruktivistickém duchu tak, jak o něm mluví 

především Hejný a Kuřina (2001), poskytuje mnoho příležitostí k rozvíjení klíčových 
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kompetencí stanovených v RVP ZV, nabízí také prostor k naplňování cílů OSV a je 

v souladu s cílovým zaměřením vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.

4.2.1 Konstruktivismus

Jak uvádí Stehlíková (2004, s. 13), ve světě i v českých zemích začal do didaktiky 

matematiky konstruktivismus naplno pronikat v 90. letech 20. století. V našich zemích se 

vliv tohoto směru projevil jako první v pracích Františka Kuřiny.

Jak uvádí anglická Wikipedie5, teorie konstruktivismu je obecně připisována Jeanu 

Piagetovi6. Ta také uvádí, že konstruktivismus jako takový není primárně pedagogickou 

teorií, přestože měl velký vliv na teorie vzdělávání a učební metody a byl základem mnoha 

reforem ve vzdělávání.7 Konstruktivismus je zde popisován jako teorie, v níž jednotlivec 

dosahuje/konstruuje nového poznání skrze procesy „přerovnání“ a „přizpůsobení“8.

Ve chvíli, kdy jedincovy nové zkušenosti nejsou v rozporu s vnitřní reprezentací 

vnějšího světa, dochází k integraci této zkušenosti do stávajícího rámce (poznání) bez 

změny tohoto rámce. Dojít může i k přehodnocení nabyté zkušenosti tak, aby vyhovovala 

stávajícímu rámci. Tento proces je nazýván “přizpůsobení” (v angl. originále 

assimilation).9

Naproti tomu „přerovnání“ (v angl. originále accommodation) je zde chápáno jako 

proces, při kterém dochází k přehodnocení mentální reprezentace vnějšího světa tak, aby 

vyhovovala novým zkušenostem.10

                                                
5Článek Constructivism (learning theory), viz Literatura a další zdroje.

6„Formalization of the theory of constructivism is generally attributed to Jean Piaget, …”

7 Constructivism is not a specific pedagogy, ... Piaget's theory of constructivist learning has had wide 

ranging impact on learning theories and teaching methods in education and is an underlying theme of 

many education reform movements … It is important to note that constructivism is not a particular pedagogy.

8 He suggested that through processes of accommodation and assimilation, individuals construct new 

knowledge from their experiences.

9 When individuals assimilate, they incorporate the new experience into an already existing framework 

without changing that framework. This may occur when individuals' experiences are aligned with their 

internal representations of the world … In contrast, when individuals' experiences contradict their internal 

representations, they may change their perceptions of the experiences to fit their internal representations.

10 According to the theory, accommodation is the process of reframing one's mental representation of the 

external world to fit new experiences. …
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4.2.2. Konstruktivisticky orientované vyučování matematiky

Lowenthal a Muth (2008. s. 177–178) chápou konstruktivismus v pedagogice jako 

proces konstruování poznání. Nespatřují např. vědění jako něco, co je v knihách, ale co 

se vytváří v mysli čtenáře při čtení těchto knih.11

Lochhead (2002, s. 75–76) dále upozorňuje, že konstruktivismus ve vyučování má 

dvojí následky: co učíme a jak to učíme.12

Lochhead (tamtéž) uvádí, že konstruktivismus mění obsah vyučování matematiky. 

Z pohledu konstruktivismu totiž není jediná nebo preferovaná cesta, jak dosáhnout 

matematického poznání.13 Nemůžeme automaticky předpokládat, že žáci, kteří se naučili 

přiměřeně pracovat se sadou matematických úloh, budou reagovat stejně jako my na nové 

matematické situace (z nich vycházející). Jediné, co můžeme s jistotou říci, je, že se naučili 

matematiku pro dané situace.14 Konstruktivismus naproti tomu zdůrazňuje, aby žáci byli 

sami konstruktéři matematických představ. Orientace tímto směrem vede přímočařeji 

k osvojení matematického myšlení.15 Podobně pro Kuřinu (2002, s. 1–8) je 

konstruktivistický přístup k vyučování matematiky charakteristický „aktivním vytvářením 

matematiky v mysli žáka“. „Podle povahy žáka může být předpokladem pro takovou 

konstrukci otázka či problém ze světa přírody, techniky nebo matematiky samé.“ (Kuřina, 

2002, s. 1–8) Stehlíková (2004, s. 15) v souladu s těmito definicemi říká, že učitel „vede 

žáky k tomu, aby si každý z nich zkonstruoval svůj vlastní, autentický obraz 

matematického světa, vybudovaný na vlastních zkušenostech.“

                                                
11 In education, constructivism refers to theories of knowledge and learning. These theories state that 

knowledge is constructed rather than received from an objective world or external reality. For example, 

knowledge does not exist in a book but rather is produced by the reader in the process of reading.

12 Constructivism has implications both for what we teach and for how we teach it.

13 Knowledge is used to organize past experience and to predict future experiences. There is no unique 

or even preferred way to do this.

14 When students react appropriately to a set of mathematical situations then we can assume they have 

learned a mathematics for those situations. We cannot automatically assume that their mathematics will lead 

them to react to new situations in the same way we do.

15 Constructivism implies a rather convoluted approach to the teaching of mathematical content. It is 

much more straightforward on the teaching of mathematical thinking. Here the emphasis is on teaching 

students to be more effective constructors of mathematical concepts.
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Lochhead (tamtéž) zmiňuje, že konstruktivismus ovlivňuje svými mechanismy 

dosahování poznání také to, jak učit.16 Mění se vztahy mezi učitelem, žákem a obsahem 

vyučování.17 Učitel má strávit více času posloucháním svých žáků než žáci posloucháním 

svého učitele.18

V souladu se Stehlíkovou (2004, s. 12) konstatujme, že konstruktivismus jako teorie je 

vymezen nejasně. Podobně i Lowenthal a Muth (2008, s. 178) konstatují, že různé obory 

(filosofie, psychologie, sociologie, pedagogika, …) chápou tuto „jednoduchou“ teorii 

poznání a učení velmi rozdílně. Projekce konstruktivismu do pedagogiky má přesto 

společné rysy, avšak podle toho, jaký aspekt tohoto proudu se akcentuje, můžeme mluvit 

o radikálním, kognitivním, sociálním, realistickém, … konstruktivismu (Stehlíková, 2004, 

s. 12).

Oproti nejednoznačné definici konstruktivismu vymezili Hejný a Kuřina (2001, 

s. 160–161) vlastní zásady konstruktivistického vyučování19 a jak doplňuje Stehlíková 

(2004, s. 12), berou se zde v úvahu specifika vyučování matematiky:20

1. Matematika je chápana jako lidská aktivita, ne jako její výsledek.

2. Poznatky mohou vznikat jen v mysli poznávajícího člověka, jsou nepřenosné a 

důležitou součástí při jejich vytváření je vlastní zkušenost.

3. Prostředí podněcující tvořivost je základní předpoklad pro matematické 

vzdělávání.

4. Sociální interakce přispívají k rozvoji vlastních konstruovaných poznatků.

5. Komunikace ve třídě má značný význam. Je důležité rozvíjet dovednost 

vyjadřovat vlastní myšlenky a rozumět jazyku druhých.

                                                
16 Second, constructivism implies a mechanism for how we acquire knowledge and, hence, how it is 

possible to teach.

17 Finally, constructivism implies new relationships between the teacher, the learner, and the content 

being studied.

18 In general the teacher should spend more time listening to students than the students spend listening to 

the teacher.

19 I když autoři uvádí, že jejich „záměrem nebylo vytvořit nějakou teorii vzdělávání.„ Spíše byli 

potěšeni, „že některé z jejich závěrů jsou v souladu s určitými novějšími pedagogickými teoriemi.“ (Hejný; 

Kuřina, 2001, s. 158)

20 Uvádím jen zkrácené zásady důležité ve vztahu k OSV.
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Vzhledem k neurčité definici konstruktivismu se Stehlíková (2010) zmiňovala při 

osobním setkání spíše o tzv. podnětném/účinném vyučování matematiky a konstruktivismu 

jako pojmu se snaží v současnosti vyhýbat, což jistě neznamená, že se prvky 

konstruktivismu neobjevují v jejích pracích či pedagogické praxi. Konstruktivismus není 

také primárně teorií vyučování, ale učení, a tak spolu s ostatními autory věří, že projekce 

zásad konstruktivismu do vyučování matematiky je jejich vlastním konstruktem 

(Stehlíková, 2007, s. 15). Stehlíková dále formuluje sedm principů, které ilustrují jejich 

představu „dobré praxe“ ve vyučování matematiky. Zásady jsou formulovány z hlediska 

učitele, a jsou tak v souladu s tvrzením, že klíčovou roli v konstruktivistickém vyučování 

zastává učitel (Stehlíková, 2004, s. 15):

1. Učitel probouzí zájem o matematiku a její poznávání.

2. Učitel předkládá žákům podnětná prostředí (úlohy a problémy).

3. Učitel podporuje žákovu aktivní činnost.

4. Učitel rozvíjí u žáků schopnost samostatného a kritického myšlení.

5. Učitel nahlíží na chybu jako na vývojové stádium žákova chápání matematiky 

a impuls pro další práci.

6. Učitel iniciuje a moderuje diskuze se žáky a mezi žáky o matematické podstatě 

problémů.

7. Učitel se u žáků orientuje na diagnostiku porozumění.

Nicméně Stehlíková (2007, s. 17) upozorňuje, že splnění uvedených principů „samo 

o sobě žádoucí výsledek nezaručí.“ Na vyučování mají vliv další faktory21, a tak jakákoliv 

metoda není samospasitelná a důležitou roli vždy zastává učitel a to, jak se s nastalou 

situací vypořádá.

Jak vidíme, důležitou roli v konstruktivisticky orientovaném vyučování matematiky 

hraje učitel, jeho osobnostní předpoklady, to, jakým způsobem reaguje na žákovské chyby, 

otázky a další podněty, které během vyučování vytanou, jak řídí práci ve třídě, jaké 

problémy, otázky a úlohy žákům předkládá a jakým způsobem a v neposlední řadě jakým 

způsobem s žáky komunikuje a jaký způsob komunikace ve třídě podporuje (Stehlíková, 

2004, s. 15), (Jirotková, Kratochvílová, 2004, s. 82).

                                                
21 Stehlíková uvádí např. momentální dispozice žáků, celkové klima ve třídě, škole, rodině, společnosti, 

vyučovací styl učitele a učební typ žáka.
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Stehlíková (2004, s. 15) dále uvádí konkrétní příklady chování učitele během 

vyučování. Učitel má být „ochotný vyslechnout si žákovo vyprávění o jeho cestě za 

hledáním řešení“, umět prožívat spolu s žákem „radost, která provází každý nový objev“, 

podpořit žáka, kterému nejde s problémem pohnout, nabídnout mu doplňující otázky.

4.2.3 Komunikace ve vyučování matematiky

Nezbytným předpokladem vyučování matematiky v konstruktivistickém duchu je 

příznivé sociální klima třídy (srov. Hejný, Kuřina, 2001, s. 143), (srov. Roubíček, 2007, 

s. 180). Z hlediska komunikace se jedná o takové prostředí, ve kterém „mezi účastníky má 

své místo otevřená výměna názorů a vzájemný respekt“ (Roubíček, 2007, s. 180).

Toto klima může do jisté míry ovlivnit učitel např. způsobem, jakým komunikuje 

s žáky, jak reaguje na žákovské chyby, otázky. Hejný a Kuřina (2001, s. 143–146) mluví 

o přístupové strategii učitele a označují ji jako určující prvek v interakci mezi učitelem a 

žáky. Jak dále uvádějí, žákovské přístupové strategie k interakci s učitelem jsou odezvou 

na chování učitele a jeho přístupové strategie. Z hlediska konstruktivisticky laděného 

vyučování popisují a stavějí do protikladu dvě takovéto strategie – dialogickou a 

postojovou22. Právě dialogickou strategii označují za vlastní konstruktivnímu přístupu a 

charakterizují ji permanentním dialogem mezi učitelem a žáky, demokratickým klimatem. 

Učitelé s tímto přístupem dle autorů chápou vyučování jako „společnou tvůrčí práci žáků a 

učitele“, vítají každý nový „podnět, který obohatí společné dílo o nový zážitek.“

Jak vidíme, komunikace tvoří jeden z nosných prvků konstruktivisticky orientovaného 

vyučování matematiky. Jirotková a Kratochvílová (2004, s. 82) považují diskuze 

v takovémto vyučování za významnou součást, a to diskuze nejen mezi žákem/žáky a 

učitelem, ale také (a podle mě hlavně) diskuze mezi žáky. Hejný a Kuřina (2001, s. 161) ve 

svém desateru konstruktivismu k tomu dodávají, že ačkoliv je konstrukce poznatků 

individuální proces, sociální interakce ve třídě přispívají k jeho efektivitě.

„Autoři se shodují v tom, že dialog je křehký proces, v němž nejde primárně 

o posuzování a hodnocení věcí či o snahu dojít k rozhodnutí, ale jehož účelem je pochopit 

a změnit smýšlení zúčastněných. Dialogu brání řada překážek. Patří k nim strach, 

předvádění své moci a autority, nedůvěra, ale i rozptýlenost a rušení z okolí či jiné špatné 

                                                
22

Postojová strategie je typická např. tím, že je v dané vyučovací hodině třeba zvládnout určitou práci, 

čímž se myslí přejímání a osvojování poznatků od učitele. Vše, co tento plán narušuje, je nežádoucí a je to 

třeba eliminovat.
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podmínky pro komunikaci (nedostatek času, nesrozumitelnost, odlišný jazyk, únava). 

Právě dialog však umožňuje lidem, aby dospěli ke sdílení skutečně niterných postojů a 

zkušeností.“ (Havrdová; Hajný, et al., 2008, s. 19)

Diskuze, ať už ve třídě, ve skupině nebo s učitelem, slouží podle Jirotkové a 

Kratochvílové (2004, s. 82) k tomu, aby „při nich žáci objevili něco nového, aby prověřili 

hypotézu vyslovenou nějakým žákem, zhodnotili různá řešení zadané úlohy apod.“ 

Podobně jiní autoři (Havrdová; Hajný, et al., 2008, s. 19) mluví o dialogu jako 

o osvobozujícím prostředku, který může vést k odhalení tvůrčích možností, které dříve 

účastníci neviděli, protože jejich myšlení bylo vázáno stále na stejné hledisko.

Jirotková a Kratochvílová (2004, s. 82) však upozorňují, že tento přístup klade velké 

nároky na učitele, protože nelze dopředu přesně určit, jakým směrem se bude diskuze 

vyvíjet, jaké podněty od žáků přijdou. Lze se tak dle autorek připravit jen rámcově, avšak 

učitel se nemá obávat pouštět se do diskuzí a v případě, že jeho reakce nebude optimální, 

měl by později situaci analyzovat a nabyté zkušenosti využít v budoucnu. Za nevhodné 

reakce označují např., když „ učitel násilně ukončí diskuzi s tím, že on je jediná autorita, 

která umí rozhodnout o matematické pravdě“ nebo když „důsledkem chybné interpretace 

žákových výpovědí nebo neznalosti mechanizmu poznávacího procesu vede žáka cestou, 

která neodpovídá jeho kognitivnímu stylu.“

Jirotková a Kratochvílová (2004, s. 90) doporučují, aby učitel „umožňoval žákům dojít 

k poznání cestou, která je jim nejbližší, a aby jim nevnucoval svou vlastní představu a 

vlastní cestu k poznání.“ Dodávají, že je nezbytné, aby učitel rozuměl procesům během 

diskuzí nejen po stránce kognitivní, ale i sociální. Vyjmenovávají také strategie, jak toho 

docílit. Učitel má podle nich např.

 věnovat pozornost obsahové stránce svých vlastních sdělení,

 získávat zpětnou vazbu o tom, jak žák interpretuje jeho sdělení,

 naslouchat žákovi a interpretovat jeho sdělení,

 volit vhodné komunikační prostředky přiměřené úrovni žáka.

4.3 Shrnutí

Shrňme a charakterizujme konstruktivisticky orientované vyučování matematiky:

1. Učitel se orientuje na osobnostní růst žáka (zvláště na jeho kognitivní a 

metakognitivní růst).
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2. Učitel je průvodcem na cestě poznávání a je otevřen podnětům, které během 

vyučování vzniknou.

3. Neexistuje jediná (správná) cesta k matematickému poznání pro všechny žáky.

4. Chyba je přirozenou součástí procesu učení a je impulzem k další práci.

5. Žáci si sami konstruují matematické poznání ve svých myslích aktivní činností 

na základě svých zkušeností.

6. Sociální interakce mezi žáky a mezi žáky a učitelem jsou nedílnou součástí 

poznávání žáků a vedou k efektivnějšímu učení.
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5 Osobnostní a sociální výchova 
a konstruktivisticky orientované 
vyučování matematiky

5.1 Úvod

V předchozích dvou kapitolách byly popsány základní principy vyučování OSV a 

matematiky s důrazem na konstruktivisticky orientované vyučování matematiky. V této 

kapitole si ukážeme, že principy tohoto průřezového tématu a této vzdělávací oblasti 

se v mnoha klíčových záležitostech kryjí a někde se vzájemně doplňují či obohacují.

Obě oblasti porovnejme z hlediska cílů, kterých dosahují, učitele, jeho role, kterou ve 

vyučování zastává, a požadavků na jeho pedagogické kompetence, žáka a úlohu, kterou ve 

vyučování hraje, a nakonec metod, které jsou těmto oblastem vlastní.

5.2 Cíle

Shrňme, jaké je cílové zaměření obou zkoumaných oblastí.

5.2.1 Cílové zaměření vyučování matematiky

Cíle stanovené ve vzdělávací oblasti matematika a její aplikace lze dosáhnout, jak je 

doloženo v kapitole 4, prostřednictvím konstruktivisticky orientovaného vyučování 

matematiky. Takto pojaté vyučování má však cíle ještě o něco vyšší. Klade důraz nejen na 

osvojení matematického myšlení a jeho používání, ale zaměřuje se, jak např. zmiňuje 

Stehlíková (2004, s. 19), na rozvoj žákovy osobnosti, zvláště na jeho kognitivní a 

metakognitivní schopnosti. Podobně Hejný a Kuřina (2001, s. 159) mluví o kultivaci 

žákova duševního světa. Vzhledem k tomu, že definice konstruktivismu nabízí velký 

prostor k vlastní interpretaci tohoto směru, liší se i cílové zaměření konstruktivisticky 

orientovaného vyučování dle autora. Obecně ale autoři nemluví o cílovém zaměření, ale 

spíše uvádějí základní aspekty konstruktivistického přístupu vyučování. Např. Stehlíková 

(2004, s. 21) s dalšími autory klade za stěžejní důraz na aktivitu žáka, komunikaci, 

vytváření podnětného prostředí a kvalitu výsledného poznání.

Obecně můžeme říci, že se v tomto ohledu didaktika matematiky orientuje hlavně na 

působení na změnu postojů učitelů (Hejný, Kuřina, 2001, s. 148).
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5.2.2 Cílové zaměření OSV

V OSV je vymezení cílů o něco snazší. OSV vymezená v RVP ZV a tak, jak ji chápe 

Valenta, si jsou velmi podobné. OSV podle RVP ZV (2005, s. 91) rozvíjí osobnost žáka

např. v těchto ohledech: přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo 

ni, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, formuje studijní dovednosti, utváří a 

rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a 

pomoci, …

Obecně můžeme říci, že OSV je praktická disciplína zabývající se rozvojem klíčových 

životních dovedností v oblasti osobního života v mezilidských vztazích a života se sebou 

samým/samou (Valenta, 2006, s. 13).

5.2.3 Shody v cílovém zaměření obou oblastí

Porovnáme-li cílové zaměření obou oblastí, vidíme, že obě oblasti usilují o rozvíjení 

osobnosti žáka. Ovšem každá z jiného směru. OSV jde především o rozvíjení takových 

kompetencí, které jsou přímo spjaty s reálným životem (dovednost dobře komunikovat, 

spolupracovat, …). Matematika se zaměřuje spíše na formování kognitivních a 

metakognitivních dovedností. „Úlohou učiteľa je naučiť. Ale nielen to. Dôležitejšie ako 

odovzdávanie vedomosti je formovanie osobnosti žiaka. Presnejšie: Cieľom práce učiteľa 

sú kvalitatívne zmeny psychiky žiaka. Kritériá, ktorými je tento proces hodnotený, sú: 

sebadôvera žiaka vo vlastné schopnosti myslenia, túžba žiaka po poznávaní, dosiahnutý 

stupeň rozvoja myslenia.“ (Hejný et al., 1990, s. 21) Dosahování těchto dovedností je však 

uskutečňováno v prostředí tvořivém, spolupracujícím, bezpečném23 (např. žákova chyba je 

vnímána jako impulz k další práci, ne jako podnět k trestu, možnost vyjádřit svůj odlišný 

názor, …). Podobně to vnímá i OSV. Obě oblasti z hlediska prostředí, ve kterém se 

odehrává vyučování, usilují o totéž.

Dále obě oblasti porovnáme z hlediska zdroje jejich cílů. V OSV jsou zdroji cílů 

samotná témata OSV, žáci a situace a principy OSV. Matematika podobně hledá zdroje 

svých cílů ve svých tématech. Konstruktivisticky orientované vyučování matematiky navíc 

hledá podněty od samotných žáků, očekává, že žáci budou klást otázky a pokoušet se 

hledat na ně odpovědi. Obě oblasti vychází při formulaci svých cílů pochopitelně z témat, 

které tyto oblasti obsahují. Předmětem OSV je však žák samotný, a tudíž formulace cílů 

z nastalých situací a jejich zohlednění při reflexi se přímo nabízí. Ve vyučování 

                                                
23 O základních pravidlech psychické bezpečnosti v OSV viz Srb et al. (2007, s. 33 – 38).
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matematiky můžeme také využívat žákovské podněty a reagovat na ně, ale v praxi můžeme 

být někdy limitováni žáky osvojeným matematickým aparátem. Přesto se domnívám, že 

těchto žákovských podnětů lze využívat k formulaci mnoha cílů vyučování matematiky.

OSV je praktická disciplína a je přímo orientována na běžný život. Matematika a její 

aplikace má ve svém názvu zdůrazněno použití v reálném životě, neznamená to však, že 

všechny úlohy by měly být spjaté se situacemi, které nás obklopují. Stehlíková (2004, 

s. 17) upozorňuje např. na výukové aktivity oblékání krychle, triády či číselná dvojčata, 

jejichž kontext je imaginární či čistě matematický, přesto může mít pro dítě reálnou 

souvislost.

Dle mého názoru, v určitých bodech, které jsem zde uvedl, směřují obě oblasti ke 

stejným či podobným cílům, případně se ve svém působení mohou doplňovat, či vzájemně 

ovlivňovat.

Je však zřejmé, že v hodinách matematiky nelze naplňovat všechny předepsané cíle 

OSV, a myslím, že to není ani účelné. Jistě ale může vyučování matematiky pomoci 

některé požadované dovednosti rozvíjet. A platí to určitě i naopak. Některé cíle, potažmo 

získané dovednosti, které se snaží OSV dosáhnout, jsou jistě použitelné či dokonce 

vyžadované ve výuce matematiky vedené v konstruktivistickém duchu (viz kapitola 6).

V RVP ZV (2007) najdeme také shody v dalších uvedených cílových zaměřeních 

v obou oblastech. Např. OSV formuje studijní dovednosti. V cílech matematiky a její 

aplikace lze nalézt několik cílů, které směřují k získání těchto dovedností.24 Stejně tak je 

v cílových zaměřeních uvedené rozvíjení základních dovedností pro spolupráci.

5.3 Učitel

5.3.1 Role učitele v kontextu reformy

Reforma klade nejen jiné požadavky na žáky a na to, co by měli ovládat, ruku v ruce 

s tím se mění i požadavky na učitele. Autoři analýzy plnění cílů tzv. Bílé knihy píší 

o tom, že Bílá kniha „vychází z toho, že na učitele jsou ‘kladeny mnohem vyšší požadavky 

než kdykoli dříve’. Ve skutečnosti jsou požadavky ve svém celku zcela jiné, nové, a také 

proto tak náročné. Nejde o změnu jednotlivostí, ale o komplex činností nového druhu.“ 

(Straková et al., 2008, s. 36). Podle autorů a autorek analýzy se kladou na učitele jiné 

                                                
24 Např. provádění rozboru problému a plánu řešení nebo k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a 

přesnosti.
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osobnostní a profesní požadavky, hlavně v souvislosti s decentralizací vzdělávacího 

systému, s vyšším podílem odpovědnosti učitelů za obsah vzdělávání a individualizací 

žákovských potřeb. Jak uvádějí, nestačí jen změnit izolované drobnosti, ale je třeba změnit 

„postoje k sobě samým, k žákům, k učivu i ke způsobům práce“ (Straková et al., 2008, 

s. 36). Těmto požadavkům dle mého plně vyhovují přístupy jak OSV, tak 

konstruktivisticky orientovaného vyučování matematiky.

5.3.2 Role učitele ve vyučování

Učitele vnímají obě oblasti jako průvodce na žákově cestě k poznání/životní 

spokojenosti, který nechává žáky samostatně objevovat, případně také jako facilátora, 

který více žákům naslouchá, než k nim mluví, nerozhoduje o pravdě, ale dodává podporu 

k jejímu hledání. Obě oblasti tím mění nejen postavení učitele ve třídě, ale i to, jak učitel 

přistupuje k obsahu vyučování.

Další ze stejných požadavků, které kladou obě oblasti na učitele, je, aby aktivně 

využíval dovednosti, které sám požaduje po žácích. Např. aby chybu, kterou udělá sám, 

vnímal také jako odrazový můstek v hledání poznání nebo naopak nepoužíval nálepkování. 

Podle Valenty (2006, s. 58) je z hlediska dosahování cílů OSV velmi důležité, aby učitelé 

sami uplatňovali efektivní sociální chování a byli osobnostními vzory, se kterými se 

mohou žáci ztotožnit. Podobně mluví Hejný a Kuřina (2001, s. 144–146) o tom, že 

s postojovou přístupovou strategií učitele lze jen těžko realizovat výuku 

v konstruktivistickém duchu.

5.3.3 Komunikace

Další, a velmi důležitou, součástí výuky obou oblastí je komunikace. Obě oblasti jí 

věnují zvláštní pozornost. Např. Trch a Zapotilová (2004, s. 206) ukazují na nutnou znalost 

nejen úlohového prostředí, ale také komunikačních dovedností. Valenta (2005, s. 19) 

zase považuje učitele používajícího dobrou a užitečnou komunikaci za jednu ze základních 

cest, jak ovlivnit komunikační dovednosti žáků. Ideální stav by byl, kdyby tyto dovednosti 

měla většina učitelů. „Pak by přirozenou cestou probíhal notný díl práce v oblasti 

osobnostní a sociální výchovy vlastně v každé hodině či v každé školní situaci.“ (Valenta, 

2005, s. 19) Učitel a jeho jednání, jak jej popisují např. Hejný a Kuřina (2001), Stehlíková 

(2004) nebo Jirotková a Kratochvílová (2004), takovým učitelem určitě je. Zároveň je i 

prototypem k uplatnění OSV první cestou – cestou chování a jednání učitele.
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5.3.4 Proces učení

Učitel je určujícím prvkem toho, jak bude učení ve školní třídě probíhat. I zde 

nalézáme průnikové body.

V OSV neexistuje jediná univerzální cesta k životní spokojenosti pro všechny. 

Podobně v konstruktivisticky orientovaném vyučování matematiky neexistuje jediná nebo 

preferovaná cesta vedoucí k matematickému poznání. Učitel určuje směr, stanovuje 

hranice a řídí činnosti během výuky, ale cesty nechává hledat žáky samotné.

Čím se však OSV výrazně odlišuje, je používání reflexí ve vyučování. Proces učení je 

tu zajištěn právě skrze ni. U nereflektované činnosti může nastat proces učení, ale spíše 

náhodně, a nemusí být tak efektivní jako s reflexí. „Reflexe naopak pomáhá systematizovat 

zkušenost a zážitek, včlenit je do struktury stávající zkušenosti.“ (Valenta, 2006, s. 50)

Jedním z prvků konstruktivisticky orientovaného vyučování matematiky je dialog a jak 

tvrdí Havrdová, Hajný et al. (2008, s. 20), reflexe „tvoří podstatnou složku každého 

skutečného dialogu a atmosféra dialogu i dialog sám reflexi přímo nabízejí“. Literatura 

zabývající se konstruktivisticky orientovaným vyučováním matematiky sice obsahuje 

myšlenky, které v náznacích zmiňují určité formy reflexe, není zde však podrobněji

popsána. Zapotilová (2004, s. 180) ale např. naznačuje, že zpětnou vazbu je třeba chápat 

v širším smyslu, nejen po stránce obsahové. Je třeba se také zajímat o kvalitu prožívání 

učení se matematice. A jak píše dále, „jedině tak může být vyučující plně informován 

o účincích svého působení a může je na základě toho určitým způsobem modifikovat s 

cílem vytvořit pozitivní klima při vyučování a učení se matematice“ (Zapotilová, tamtéž).

V tomto ohledu se jistě vyučování matematiky od OSV může inspirovat, protože 

techniku reflexe má důkladně popsanou. Zařazení reflexe mezi metody vyučování 

matematiky může vést k efektivnějšímu růstu kognitivního poznání žáků.

5.3.5 Vzdělávání a příprava učitele na vyučování

Příprava učitele, který se chce ve svém vyučování zaměřit i na cíle z oblasti OSV, má 

podle Valenty (2005, s. 14) probíhat prakticky. Učitel si má techniky sám vyzkoušet a 

prožít a v ideálním případě absolvovat kurz osobnostní a sociální výchovy. Podobně i Srb 

et al. (2007, s. 7) mluví o tom, že pokročilejší formy OSV vyžadují nejen talent, ale i 

dlouhodobé vzdělávání a výcvik. 

Stehlíková (2007, s. 41–48) vidí jako jednu z cest přípravy (budoucích) učitelů 

v analýzách videozáznamů vyučovacích hodin. Domnívám se, podobně jako Stehlíková, že 
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se jedná o účinný nástroj, jak najít inspiraci k vlastní výuce a naučit se reflektovat nejen 

vyučování druhých, ale i své vlastní.

Pokud však učitel chce přistupovat k vyučování matematiky konstruktivisticky, klade 

to na něj vysoké požadavky např. z hlediska úrovně jeho komunikačních dovedností. 

Domnívám se, že osobnostní výcvik, třebaže ne v celé obvyklé šíři, může přispět 

k rozvíjení těchto potřebných dovedností. Jsem také přesvědčen, že učitel, který má za 

sebou OSV výcvik, má větší šanci, že se ztotožní s principy konstruktivismu a bude ho 

umět účelněji používat a zařazovat do výuky. Jak říká Hejný (2004a, s. 61), nejde o to 

přebírat hotové návody, ale podstatou konstruktivistického přístupu je autentičnost, hledání 

a využívání vlastních zkušeností. „Z vnějšku lze přijímat pouze impulsy.“ (Hejný, tamtéž). 

Jedním z těchto impulzů z vnějšku může být právě osobnostní a sociální výcvik.

5.4 Žák

Žák, potažmo sociální skupina, do které patří, stojí v centru pozornosti obou oblastí. 

V OSV je žák sám dokonce definován jako jeden z objektů učiva. Předpokladem účinného 

vyučování matematiky je aktivně jednající žák, který je „veden k samostatnému 

zkoumání, ke kladení vlastních otázek, k posuzování výsledků a názorů jiných.“ 

(Stehlíková, 2004, s. 16) Aktivita žáka je pak zajištěna prostřednictvím motivace, která je 

prvním předpokladem úspěšného poznávacího procesu (Stehlíková, 2004, s. 15), bez ní lze 

jen těžko očekávat od žáka aktivitu (Stehlíková, 2004, s. 13). Pochopitelně se preferuje 

vnitřní motivace před vnější.

Motivace žáků k učení je v OSV zajištěna především zosobněním témat, jejich 

praktickým dopadem na život žáků a také určitou novostí tohoto předmětu a používáním 

netradičních a zážitkových metod. Matematika má oproti tomu těžší postavení. Mnoho 

žáků k ní má negativní postoj, často jde ve vyučování matematiky jen o naučení se 

vzorečků, postupů nebo typových úloh (Zapotilová, 2004). Motivace tak může být 

zajišťována prostřednictvím zážitků z vyřešených problémů a úloh, zařazováním 

netradičních úloh a problémů, které ideálně budou blízké svým obsahem cílové skupině, 

případně předkládáním série gradujících a přiměřených úloh vedoucích k objevu 

samotnými žáky (Trch, Zapotilová, 2004, s. 207).
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5.5 Metody

Jak bylo ukázáno výše, obě oblasti se v určitých ohledech kryjí ve svém cílovém 

zaměření. Tomu samozřejmě odpovídá i volba metod, které pomáhají těchto cílů 

dosahovat.

5.5.1 Diskuze

Takovou metodou je zajisté diskuze. Fisher (2004, s. 62) tím označuje takovou formu 

skupinové interakce, kde „se členové společně vyjadřují k otázce, která se jich všech týká, 

a vyměňují si různé názory ve snaze této věci lépe porozumět.“ Dále zmiňuje nezbytné 

podmínky pro konání takové diskuze, např. definované téma k diskuzi, stanovený jazyk a 

vyžadované chování, které tuto diskuzi umožní. V konstruktivisticky orientovaném 

vyučování matematiky je právě diskuze o úlohách a problémech hlavním nositelem 

osvojování si matematického myšlení. Diskuze však potřebuje určitá pravidla. Vyučující 

matematiky jistě uvítá, když mají žáci již stanovená nějaká pravidla25, umějí s nimi 

pracovat sami a vyžadují samostatně jejich dodržování. Učitel matematiky může 

s takovými pravidly pracovat a může se více soustředit na oborové cíle.

5.5.2 Reflexe

Jednou ze základních metod OSV je reflexe, skrze kterou se osvojení dovedností 

urychluje. Reflexi se napomáhá cíleným kladením dotazů nebo žáci o prožitém zážitku 

diskutují ve skupině a posléze prezentují v celé třídě (Srb et al., 2007, s. 8).

Důležité je do reflexe zapojit co nejvíce žáků co nejintenzivněji. Žáci během reflexe 

popisují zkušenost z toho, co prožili, formulují, co by v podobné, případně stejné situaci 

udělali jinak či stejně a co si z aktivity odnáší do svého života (Dubec, 2007a, s. 9).

Frišová (2010) popisuje účely reflexe takto:

 Reflexe umožňuje sebevyjádření a formulování svého zážitku. Tento proces 

uvědomění pomáhá zařazení do stávajícího rámce poznání, případně převodu 

do nového kontextu.

 Díky reflexi má žák možnost uvědomit si nové významy dané zkušenosti, které 

ho třeba během činnosti nenapadly nebo je neuměl v danou chvíli formulovat.

                                                
25 Žáci si mohou stanovit třídní pravidla např. v třídnických hodinách, kde se pracuje s cíli z oblasti 

OSV. O třídnických hodinách a metodice jejich vedení píše Dubec (2007c).
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 Reflexe napomáhá vytěžit maximum z dané situace, ať už zdařené nebo 

nezdařené.

 Reflexe poskytuje kontrolu dosažení cíle a jeho zvědomování.

Myslím, že reflexe, jak je zde popsaná, může najít své pevné místo 

v konstruktivisticky orientovaném vyučování matematiky. 

5.5.3 Skupinová práce

Stehlíková (2004, s. 16) konstatuje, že „konstruktivisticky vedená výuka je často 

realizována prostřednictvím kooperativního vyučování“. Kasíková (2004, s. 25–26) 

doplňuje, že „konstrukce poznání […] se děje prostřednictvím sociální činnosti 

v konfrontaci s jinými pohledy a s oporou o ně. Prostřednictvím sociální činnosti získává 

učící se jedinec strukturu, rámec pro interpretaci předchozí zkušenosti a učí se používat 

význam takovým způsobem, který by byl v souladu s kulturou (třídy, školy, širšího 

společensko-kulturního rámce). Tato sociální dimenze poznávání je také bází pro jeho 

poznávací a osobnostní rozvoj.“ Skupinové formy výuky tak vyhovují jak 

konstruktivisticky pojatému vyučování, tak i OSV. Skupina se tak může stát nositelkou 

nejen sociální výchovy, ale i rozvoje poznávacích procesů (Kasíková, 2004, s. 45). Ve 

vyučování matematiky se lze po aktivitě kooperativního charakteru zaměřit v reflexi jak na 

oborové cíle, tak na cíle z oblasti OSV. Je ovšem zřejmé, že to vždy nebude možné nebo 

vhodné, ale zajisté stojí za to tomu věnovat čas. Tato investice se v budoucnu mnohokrát 

vrátí.

5.6 Shrnutí

Jsem přesvědčen o tom, že OSV a konstruktivisticky orientované vyučování 

matematiky má mnoho společného. Vyučování matematiky má mnoho příležitostí, jak 

využívat dovedností získaných v tématech OSV, jejích metod a principů. OSV má zase 

možnost, jak realizovat některá z jejích témat přímo ve vyučování matematiky zaměřené 

konstruktivisticky, a to hned třemi cestami.

Jak se však snažím upozorňovat, uvědomuji si jak meze zkonstruovaného poznání, tak 

i meze, jak lze realizovat OSV ve vyučování matematiky.

Celé vyučování matematiky nelze v praxi pojmout dle mého názoru čistě 

konstruktivisticky. Jak říká Kuřina (2002, s. 6), „konstruktivní vyučování tedy může 

obsahovat transmisi celých partií, může obsahovat i instrukce k řešení typických úloh“. 
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Podobně i Valenta (2006, s. 45) mluví o nutnosti nabytí určitých vědomostí. Ty však samy 

o sobě nejsou cílem. Podobně je tomu i ve vyučování matematiky.

OSV má do vyučování matematiky jistě patřit, stejně jako vyučování matematiky má 

být součástí dosahování cílů OSV. Jak bylo řečeno v kapitole 3, klade to značné nároky na 

formulaci dvojích cílů – oborových a z oblasti OSV. Existují zde nezanedbatelná rizika, že 

nebudou nakonec naplněny cíle OSV, ani nakonec ty oborové. Učitel by tak měl vždy 

zvažovat vhodnost začlenění OSV do výuky matematiky. Není jistě vhodné se zaměřovat 

na cíle OSV v každé hodině matematiky, to by se nakonec míjelo svým účinkem. Nesmíme 

zapomenout, že také učíme matematickému myšlení.

Přes uvedená rizika však věřím, že nastíněný koncept realizovat lze. V kapitole 7 

uvádím některé výukové aktivity, které tomuto záměru vyhovují. Dále jsem evidoval na 

radu N. Stehlíkové podnětné situace a popsal reakce a činnosti dětí během nich. Tyto 

situace lze využít jako východisko k podnětnému vyučování, případně k reflexím 

vztažených k OSV.

Srovnání zakončím citátem z rozhovoru s J. Cihlářem. „Pomohla by nám odvaha 

důsledněji uplatňovat pravidlo, že někdy méně může znamenat více, a snaha přichýlit 

výuku matematiky více pojetí „výchov“, kde je kromě znalostí a dovedností důležité 

rozvíjet i schopnosti a postoje.“ (Miškovský, 2008)



41

6 Tematické okruhy OSV z hlediska 
vyučování matematiky

6.1 Úvod

Nabízí se nám dvojí pohled na OSV ve vyučování matematice. 

4. Jaké matematické dovednosti dokáže OSV rozvíjet svými metodami a tématy?

(OSV → M)

5. Jaké oblasti OSV může matematika svými nástroji a metodami rozvíjet?

(M → OSV)

Přestože se nám může jevit, že tyto dva směry nejsou ostře ohraničené a vzájemně se 

prolínají, je nezbytné o nich v praxi přemýšlet odděleně.

Uveďme příklad. Aktivně naslouchající žák jistě lépe přispěje ve skupině k řešení 

matematického problému než žák, který dovednosti aktivního naslouchání neovládá.

A naopak žák, který řeší ve skupině matematický problém, může své dovednosti aktivního 

naslouchání trénovat a rozvíjet v konkrétních situacích.26 V praxi je tedy vždy důležité 

vědět, zda dovednosti spadající pod OSV budeme ve vyučování matematiky rozvíjet nebo 

je využívat. To je důležité z hlediska formulování cílů jednotlivých aktivit a následných 

reflexí.

Podívejme se postupně na oba výše uvedené směry podrobněji.

6.2 OSV → M

Možnosti využití metod OSV ve vyučování byly zmíněny na několika místech této 

práce. Shrňme a doplňme, jaké metody27 vlastní28 OSV můžeme využít ve vyučování 

matematiky s ohledem na dosahování jak cílů OSV, tak těch oborových. Není to 

                                                
26 Připomeňme, že dovednosti tohoto charakteru se dají účinně rozvíjet, pokud na ně v dané činnosti 

zacílíme a následně činnost podrobíme reflexi. Bez reflexe by nabývání dovedností bylo jen náhodné.

27 Tyto metody lze v běžném vyučování používat i bez zacílení na témata OSV. V případě, že je chceme 

použít se záměrem účinné OSV, je třeba dodržet základní zásady OSV: metodické principy, didaktický 

cyklus C-M-I-A-R-E, pravidla psychické bezpečnosti (Dubec, 2007a, s. 4).

28 Tzn., že jsou pro výuku OSV typické, neznamená to však, že by byly výhradně používány v OSV.
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pochopitelně kompletní výčet metod. Výběr byl proveden s ohledem na výuku matematiky 

ze zásobníku metod, který uvádí Dubec (2007a):

 zcitlivění na téma a cíl

 reflexe

 myšlenková mapa

 brainstorming

Dále si v krátkosti představíme některá vybraná témata OSV, která mohou v určitých 

ohledech přispět k účinnějšímu vyučování matematiky. Spíše než obecným popisem si 

jednotlivé metody přiblížíme konkrétními příklady.

6.2.1 Zcitlivění na téma a cíl

Podle Dubce (2007a, s. 5) tato metoda umožňuje žákům dát si do souvislostí 

probíranou látku s vlastním životem, získat celkovou představu o tématu, kterým se budou 

zabývat, a zamyslet se nad jeho smyslem a získat chuť se tímto tématem zabývat.

Ze způsobů, které Dubec (2007a, s. 6–8) uvádí, uveďme některé z nich. Názvy a popis 

následujících způsobů této metody jsou převzaté. Konkrétní návrhy na použití ve 

vyučování matematiky jsou inspirovány těmi, které uvádí Dubec (tamtéž).

Jaké s tím mám zkušenosti? Představme žákům téma, kterým se budeme společně 

zabývat, a nechme je zamyslet se nad tím, jakou má spojitost s jejich životem. Naše otázky 

k žákům mohou být např.: „Kdy ses ve svém životě potkal s desetinnými čísly?“, „K čemu 

ti pomůže vědět více o statistice ve tvém životě?“, „Bylo by možné najít souvislost mezi 

procenty a tvým zájmem o hokej?“.

Sbírka toho, co už víme. Nechme své žáky v daném časovém limitu sepsat vše, co 

vědí např. o pravoúhlém trojúhelníku (pokud třeba začínáme s tématem goniometrické 

funkce). Nápady lze společně zapisovat na tabuli nebo ve skupině, případně individuálně 

na papír. Tento seznam může sloužit jako zdroj nápadů k tvorbě myšlenkové mapy (viz 

dále).

Představení látky jako problému. Představme novou látku jako problém, např.: „Jak 

byste rozdělili 7 chlebů mezi 8 dětí?“29. Další z možných uvedení látky jako problému 

uvádí Stehlíková (2007, s. 22–23). Popisuje zde problém s dělením pozemků, který vede 

k objevení vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníka.

                                                
29 Viz popis práce s kmenovými zlomky uvedený v práci Hejného (2004d, s.347–348).
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Myšlenková mapa. Před samotnou prací např. s procenty nechme žáky vytvořit 

myšlenkovou mapu na toto nové téma. Jistě mají s procenty již nějaké zkušenosti. Nechme 

je, aby si je uvědomili a toto téma propojili se svým životem (viz kapitola 7.3).

Více o tvorbě samotných myšlenkových map v kapitole 6.2.4.

6.2.2 Reflexe

Dubec (2007a, s. 9) popisuje reflexi jako elementární metodu OSV, která urychluje a 

prohlubuje sociální učení. Učitel by měl do ní zapojit co největší množství žáků a co 

nejintenzivnějším způsobem a udržet pozornost a motivaci žáků užitím různých technik 

reflexe, které Dubec (s. 10–11) uvádí dále. Uvádím zde z nich opět krátký přehled 

s doplněním konkrétních ukázek reflexí, které lze použít ve vztahu jak k cílům OSV, tak i 

matematiky.

Mluvená reflexe. Jeden konkrétní žák odpovídá na otázku, skupina žáků vybere jeden 

okamžik, kdy jim nefungovala spolupráce.

Psaná reflexe. Každý žák zapisuje odpověď na reflektující otázku písemně, dokončuje 

větu, např. „Když se zamyslím nad spoluprací v naší skupině, napadá mne …“, reflektuje 

pomocí metody volného psaní, vyplní krátký dotazník, např. s otázkou „Co bys doporučil 

ostatním, aby při hledání všech pentomin na žádné nezapomněli?“.

Škála. Pomocí různých druhů škál lze žáky nechat vyjádřit míru např. pocitu, 

souhlasu, názoru. Při této metodě jsou zapojeni všichni žáci najednou. Míru lze vyjádřit 

např. pomocí polohy ruky (od lavice až k hlavě), ukázání počtu prstů na rukou, např.:

„Ohodnoťte vaší spokojenost se spoluprací ve skupině body od 1 do 10, kdy 1 znamená 

výraznou nespokojenost, 10 výraznou spokojenost. Ukažte tyto body na vašich rukou.“, 

„Vyjádřete polohou vaší ruky, jak se vám dařilo pochopit zadání slovní úlohy. Ruka na 

lavici znamená, že se vám to vůbec nedařilo, ruka v úrovni vaší hlavy, že jste s tím neměli 

žádné problémy“. Je dobré nechat žáky nejdříve promyslet odpověď se zavřenýma očima a 

poté je nechat škálu najednou ukázat, aby se předešlo napodobování spolužáků. Vyučující 

může také reagovat na ukázané škály. Může se zeptat např. těch žáků, kteří ukazují, že jim 

nedělalo problémy porozumění slovní úlohy „Co z toho, co jsi dělal, bys doporučil 

ostatním? Co ti fungovalo?“.

Dubec (2007a, s. 12) upozorňuje na to, že čím více témat se reflektuje, tím je účinnost 

menší. Je vhodnější se zaměřit na jeden konkrétní cíl, téma a to reflektovat. Z tohoto 

důvodu doporučuje připravit si otázky předem a písemně. K účinnosti reflexe podle autora 

také pomáhá, pokud se provede zcitlivění na reflektovaný cíl během instrukce.
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6.2.3 Myšlenková mapa

Myšlenkové mapy jsou prostředkem zmapování a zapsání našeho myšlenkového 

procesu (Žák, 2004, s. 198), nástrojem, jak dostávat informace do a z našeho mozku, 

pomůckou pro efektivnější zapamatování nebo lepší plánování (Buzan, 2007, s. 14).

Autorem této koncepce je Tony Buzan (Žák, 2004, s. 198), ačkoliv v určité podobě je 

využívali významní lidé již v minulosti, např. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Albert 

Einstein, … (Buzan, 2007, s. 16–18). Tony Buzan však sepsal základní kroky, jak 

myšlenkovou mapu tvořit a jaké dopady má na naše myšlení.

Buzan (2007, s. 27–52) popisuje, že myšlenková mapa odráží způsob, jakým 

přemýšlíme, podněcuje synergický způsob myšlení, zapojuje obě mozkové hemisféry, 

a díky vyvolávaným asociacím lze provádět jinak těžko uskutečnitelné myšlenkové skoky.

Buzan (2007, s. 127–164) uvádí i konkrétní příklady použití myšlenkových map 

v běžném životě. Lze je použít např. pro naplánování nákupu vánočních dárků, při 

ujasňování obsahu eseje, kterou budeme tvořit, nebo jako pomůcku při učení jako záznam 

poznatků, které po nás budou u zkoušky vyžadovány.

Ve školním prostředí lze využít myšlenkové mapy jako nástroj zmapování toho, co 

žáci vědí o daném tématu nebo co si pod daným pojmem představují, k zaznamenání 

vztahů mezi danými objekty, k řešení problémů komplexnějšího charakteru nebo jako 

forma zápisu hodiny. Fisher (2004, s. 81–84) uvádí, že myšlenková mapa může být také 

způsob, jak si osvojit vědomosti. Nutí totiž k aktivnímu zacházení s poznatky, a je tak větší 

možnost, že budou v paměti uchovány. (O použití myšlenkových map ve výuce 

matematiky viz kapitola 7.3)

Myšlenkové mapy mohou být v matematice účinnou metodou k zapamatování, 

k uvažování v logických souvislostech (Dubec, 2007a, s. 19), hledání vztahů mezi 

matematickými objekty nebo hledání souvislostí mezi matematikou a běžným životem.

Konkrétní kroky k vytvoření myšlenkové mapy popisuje Buzan (2007, s. 20–23) 

následovně (kráceno):

1. Doprostřed čistého papíru vyjádřete ústřední představu obrázkem.

2. K centrálnímu obrázku připojte hlavní větve, které nadepište klíčovými výrazy, 

které vás napadnou v souvislosti s ústřední myšlenkou.

3. K hlavním větvím připojujte za pomoci asociací větve druhé, třetí, … úrovně.

4. Větve zakreslujte jako křivky. Větve na vyšší úrovni výraznější, na nižších 

úrovních tenčí.
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5. Pro každou linku použijte jedno jednoduché klíčové slovo nebo slovní spojení.

6. Používejte obrázky na celé ploše mapy.

7. Při vytváření používejte různé barvy.

8. Rozvíjejte mapu rovnoměrně.

6.2.4 Brainstorming

Brainstorming (někdy v češtině překládán jako burza nápadů) je technika sběru 

nápadů, informací a dat nutných k vyřešení nějakého problému, k pojmenování různých 

aspektů řešení, přičemž řešení se nalézá až následným posouzením a vyhodnocením 

sebraných nápadů (Žák, 2004, s. 173). Fáze sběru nápadů a jejich hodnocení mají být 

důsledně odděleny, jinak se potlačuje tento tvořivý proces.

Žák (2004, s. 173–174) uvádí základní pravidla brainstormingu tak, jak je definoval 

Alex Osborn v 50. letech:

1. Fáze kritiky – jakákoliv kritika či i jakýkoliv náznak hodnocení ze strany 

účastníků nebo facilitátora je přísně zakázána.

2. Uvolnění fantazie – jakýkoliv nápad, i ten nejšílenější, se může stát 

východiskem pro reálné nápady či řešení. K tomu je třeba naplno uvolnit svou 

fantazii. Nápady by měly být co možná nejkonkrétnější.

3. Vzájemná inspirace – cokoliv je řečeno, by mělo být použito jako roznětka 

pro další myšlenky. Podstatou brainstormingu je právě toto volné asociování.

4. Kvantita nad kvalitou – podstatné je množství nápadů, které se vyprodukují, 

z nich se pak bude vybírat.

5. Všichni jsme si rovni – neexistuje dobrý nebo špatný nápad, stejně tak 

neexistuje dobrý nebo špatný účastník. Každý může přinést nápad, obohatit 

druhé. Požadavek odloženého hodnocení je jednou z podmínek rovnosti během 

brainstormingu.

Žák (2004, s. 175–176) dále uvádí průběh samotného brainstormingu:

1. Seznámení s pravidly brainstormingu – všichni účastníci jsou seznámeni 

s pravidly; i ve skupině, která již má zkušenost s touto technikou, je dobré tato 

pravidla připomenout. Upozorníme na rizika plynoucí z porušení těchto 

pravidel.

2. Definice problému a zadání – kvalitnějších výsledků dosáhneme precizním, 

důkladným stanovením problému, co nejkonkrétnějším cílem a účelem sezení.
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3. Rozcvička – před samotným brainstormingem se vyplatí uvolnit kreativní síly 

prostřednictvím různých her.

4. Brainstorming – v ideálním případě sedí účastníci v kruhu, či uspořádáni do 

tvaru písmene U. Nápady jsou zaznamenávány na nahrávací zařízení, nebo na 

flipchart, či tabuli. Během chrlení nápadů je vše dovoleno, nikdo nehodnotí 

žádné myšlenky (ani ty svoje), a to jak verbálně, tak i neverbálně. Použít 

můžeme různé varianty brainstormingu v závislosti na tom, jaký problém 

řešíme (negativní, imaginární, vizuální, brainwriting, …).

5. Zhodnocení – přichází až po samotném sběru nápadů. Hodnocení může 

probíhat např. formou diskuze, klasifikací nápadů, jejich strukturováním, ...

Ve školním prostředí bude učitel zastávat roli facilitátora celého procesu. Eviduje 

nápady, např. zapisováním na tabuli, či flipchart30, a musí se zdržet jakéhokoli hodnocení a 

dohlíží na dodržování pravidel.

Ve vyučování matematiky lze použít brainstorming jako nástroj na řešení problému 

komplexnějšího charakteru, např. jak změřit výšku budovy školy (Dubec, 2007a, s. 25). Na 

konkrétních případech tak lze rozvíjet tvořivé schopnosti žáků a učit je pracovat s touto 

kreativní technikou.

Dubec (2007a, s. 24) uvádí další metody inspirované brainstormingem. První z těchto 

metod je sběr dosavadních poznatků žáků o zvoleném tématu, kterým se budou zabývat. 

Druhou je pak sběr asociací, které se jim vybaví k danému tématu. Obě metody mohou 

sloužit jako základ při tvorbě myšlenkových map.

6.2.5 Témata OSV ve vyučování matematiky

Některá z témat OSV směřují k získávání takových dovedností, o které může vyučující 

matematiky opřít své hodiny. Takovéto dovednosti mohou být získávány např. při různých 

projektech zaměřených na tato témata nebo v samostatných blocích OSV.

Komunikace – ta hraje klíčovou roli v konstruktivisticky orientovaném vyučování 

matematiky. Učiteli, který vede hodinu v konstruktivistickém duchu, usnadní práci, když 

                                                
30 Záznam nápadů na flipchart umožňuje pozdější vracení se k těmto nápadům. Učitel si může papír 

ponechat u sebe a v požadovanou dobu ho přinést zpět, či ho může vyvěsit ve třídě. Podobný efekt mohou 

mít v dnešní době již hodně rozšířené interaktivní tabule, které umožňují uložit práci na tabuli a později ji 

znovu vyvolat.
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žáci dovedou naslouchat, dodržují základní pravidla diskuze a dokážou se aktivně bránit 

manipulaci. Vždyť hlavně v dialogu se rodí samotné poznání v myslích žáků.

Kooperace a kompetice – v konstruktivisticky vedeném vyučování většinou sociální 

skupina hraje důležitou roli v poznávacím procesu. Účinnost skupinové práce je však 

limitována dovedností žáků spolupracovat. Pokud žáci dovednosti pro spolupráci nabývají 

ve speciálním kurzu nebo předmětu, může se vyučující společně s žáky v hodinách 

matematiky soustředit více na oborový cíl. Kromě toho v hodinách matematiky nemusí být 

vždy dostatečný prostor pro účinné rozvíjení všech dovedností pro spolupráci.

Psychohygiena – po náročném příkladu si každý potřebuje odpočinout, provětrat 

hlavu, urovnat myšlenky, aby se mohl soustředit na další. OSV nabízí řadu relaxačních 

metod, které v případě, že je vyučující matematiky ovládá, může využít. Nebo bude třeba 

aktivizovat žáky, případně je přimět koncentrovat se na předkládanou činnost.31

6.3 M → OSV

Z jedenácti témat OSV vyberme čtyři, která lze ve vyučování matematiky účinně 

rozvíjet a kterým se budeme věnovat podrobněji. Jedná se o rozvoj schopností poznávání,

kreativitu, komunikaci a kooperaci a kompetici.

Je zřejmé, že tato vybraná témata je nutné také rozvíjet mimo hodiny matematiky. 

Vyučování matematiky však může přispět k rozvíjení vybraných dovedností zahrnutých 

v těchto tématech.

Např. u tématu rozvoj schopností poznávání, do kterého spadá cvičení dovednosti 

zapamatování, budeme ve vyučování matematiky rozvíjet hlavně pojmovou paměť, 

případně dovednost uchovat v paměti čísla. OSV však usiluje i o rozvíjení např. pocitové 

nebo tělové paměti (Valenta, 2006, s. 17). Na takové druhy paměti je tak třeba se zaměřit 

v jiných předmětech či vyučovacích blocích.

Podobně, když mluvíme o kreativitě, nemyslí se v OSV jen kreativita při řešení 

odborných problémů a praktických situací, ale také kreativita v mezilidských vztazích.

6.3.1 Rozvoj schopností poznávání

RVP ZV (2007, s. 92) uvádí následující doporučená podtémata: cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a soustředění, dovedností řešení problémů, zapamatování, dovednosti 

pro učení a studium. Vyučování matematiky může velmi přispět k formování dovedností 

                                                
31 Relaxační techniky popisuje např. Srbová (2007b) nebo Lokšová a Lokša (1999).
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spadajících pod toto téma, zvláště k rozvíjení základních kognitivních a metakognitivních 

funkcí. Opět ale zdůrazněme, že matematika neumí pokrýt toto téma celé. A ještě jednou 

zopakujme, že činnosti, které ve vyučování matematiky směřují k těmto stanoveným 

dovednostem, je třeba podrobit následné reflexi.

Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. V OSV se jedná především 

o rozvoj pěti vnějších smyslů, soustředění a pozornosti na druhého člověka. Valenta (2006, 

s. 18) však navíc mluví o zdokonalení základních kognitivních funkcí, k čemuž jistě 

vyučování matematiky směřuje. Jak uvádí Hejný (2004b, s. 24), soubor matematických 

schopností přesahuje oblast matematiky a je součástí kognitivní výbavy člověka. A jak píše 

Hejný (tamtéž) dál, rozvoj schopností je díky tomu závažnější než rozvoj znalostí. Jsou to 

např. schopnosti objevování, analyzování, zobecňování, prostorová představivost, které 

mají jistě přesah mimo matematickou oblast. 

Dovednosti řešení problémů, zapamatování. Co se týče dovednosti řešení problémů, 

v OSV se tím myslí především problémy v mezilidských vztazích nebo životních situacích 

(Valenta, 2006, s. 18). Naproti tomu lze ve vyučování matematiky přispět k rozvíjení 

paměti, zvláště pak k zapamatování čísel (např. výuková aktivita rychle počítat v kapitole 

7.6 nebo tvorba mnemotechnických pomůcek v kapitole 8.2). Jde tu především o hledání 

strategií zapamatování a vybavování, které danému jedinci vyhovují (Valenta, 2006, s. 17).

Dovednosti pro učení a studium. Valenta (2006, s. 18) tím myslí především 

dovednost identifikovat vlastní učební styl a hledání vhodných studijních postupů. Zmiňuje 

také tzv. metakognitivní strategie. Myslí tím takové dovednosti, které pomáhají mapovat 

vlastní způsoby poznávání a učení se.

Konstruktivistické vyučování matematiky je charakteristické tím, že si žáci sami 

konstruují matematické poznání. S doplněním určité formy reflexe lze také docílit toho, že 

si žáci uvědomí, jaké postupy při této konstrukci používali, jaké strategie jim osobně 

vyhovovaly a které naopak ne.

Při řešení slovních úloh lze rozvíjet čtenářskou gramotnost, která je předpokladem pro 

úspěšné studium. Také se lze zaměřit na popsání strategií řešení úloh, u kterých není na 

první pohled zřejmý postup řešení. Hejný (2004c, s. 189–190) popisuje důležitost analýzy 

dané úlohy a tvorby matematického modelu situace. Následně vyjmenovává širokou paletu 

dovedností, které je třeba rozvíjet k úspěšnému řešení slovních úloh: účinně používat 

strategii pokus-omyl, umět se poučit z chyb vlastních i ostatních, třídit daný soubor jevů, 
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smysluplně interpretovat danou informaci, srozumitelně formulovat svoji myšlenku, … 

Tyto schopnosti můžeme právě zařadit do kognice a metakognice žáka.

Jak podpořit úspěšné řešení slovních úloh, popisuje Srbová (2007a, s. 17) ve schématu, 

které podporuje systematické čerpání informací a plánovité řešení úlohy. Toto schéma lze 

popsat následujícími kroky: polož otázku; zjisti potřebné údaje; naplánuj postup řešení; 

najdi odpověď – vypočítej; proveď zkoušku správnosti; odpověz na otázku. Důležitý je 

první krok, kdy žák hledá otázku, na kterou hledá odpověď. Ta mu pomůže v orientaci na 

to, jaké informace bude k vyřešení potřebovat.

Jak vidíme, uvedené strategie vedou nejen k úspěšnému zvládnutí řešení slovních úloh, 

ale především k osvojení strategií, které pomáhají při samotném studiu, a to nejen 

matematiky. Důležité však je tyto postupy zvědomit a nechat žáky přemýšlet nad tím, jestli 

schopnosti pomáhající řešit slovní úlohy lze taktéž využít i v běžném životě.

6.3.2 Kreativita

V RVP ZV (2007, s. 92) najdeme jediné vhodné podtéma: Cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, 

citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality).

K rozvíjení takto vymezené kreativity můžeme samozřejmě využít metody, které nám 

nabízí OSV. Např. myšlenkové mapy jsou vhodným nástrojem, jak uvolnit svůj kreativní 

potenciál. Žák (2004, s. 199) popisuje, že při tvorbě myšlenkové mapy můžeme přemýšlet 

nad problémem jako nad celkem, zaznamenávat si své nápady nelineárně, dát průchod 

asociacím a tím probouzet k činnosti pravou mozkovou hemisféru. Pokud chceme cíleně 

ve vyučování matematiky rozvíjet dovednosti ke kreativitě pomocí myšlenkové mapy, je 

třeba následnou reflexi cílit právě na ty procesy, které kreativitu podněcovaly. Pozornost 

by tak měla být zaměřena na to, jestli vytvářená mapa např. pomohla objevit nové 

souvislosti. Podobné reflexi pak také můžeme podrobit brainstorming. Opět reflektujeme, 

zda a jak nám tato metoda umožnila být např. originální.

Ve vyučování matematiky také můžeme předkládat problémy, které žákovi kladou 

takové překážky, které ho nutí začít přemýšlet jinak než dosud. Žák tak musí nabourat 

dosavadní způsoby poznávání, aby problém vyřešil. I když příště bude postaven před úplně 

jiný druh problému, bude mít za sebou již zkušenost při řešení na první pohled 

neřešitelného problému. To mu může pomoci v tom, jak se na daný problém dívat z jiného

úhlu a jak přestavět dosavadní způsob uvažování.
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6.3.3 Komunikace

Z mnoha podtémat, která uvádí RVP ZV (2007, s. 92), se nejúčinněji můžeme ve 

vyučování matematiky zaměřit na rozvíjení dovedností v rámci podtématu dialog. Jak již 

zaznělo mnohokrát, komunikace, potažmo dialog, hraje v konstruktivisticky orientovaném 

vyučování matematiky ústřední roli. Dialog je prostředkem, pomocí kterého žák nabývá 

nové poznatky, ujasňuje si své poznání na základě poznání ostatních žáků, umožňuje mu 

nové náhledy na danou problematiku.

V dobře vedeném a reflektovaném dialogu si účastníci rozvíjejí své dovednosti pro 

dialog. Naučí se např. používat pravidla dialogu v praxi. Vyzkouší si, že i třeba jednoduché 

pravidlo „mluví jenom jeden“, je často těžké ve větší skupině dodržet.

V reflexi dialogu vedeném o zvoleném matematickém dialogu pak kromě oborového 

cíle je třeba zaměřit pozornost také na dovednosti spojené s dialogem samotným. Tyto 

dovednosti, pokud jsou cíleně rozvíjeny, usnadní průběh dalších dialogů a přispějí k jejich 

kvalitě.

Poznamenejme ještě, že pro vedení účinného a smysluplného dialogu je ještě potřeba 

zajistit bezpečné prostředí pro všechny účastníky a přistupovat k němu tak, jak bylo 

popsáno v kapitole 4.2.3.

6.3.4 Kooperace a kompetice

Kooperace a kompetice je dalším tématem spadajícím pod sociální rozvoj. Z RVP ZV 

(2007, s. 92) vyberme z uvedených podtémat následující: rozvoj individuálních dovedností 

pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci a rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence.

Tyto dovednosti se dají pochopitelně rozvíjet také přímo ve vyučování matematiky. 

Konstruktivisticky pojaté vyučování poskytuje mnoho příležitostí pro kooperativní učení. 

Při těchto aktivitách je jistě možné se zaměřit na rozvíjení výše uvedených dovedností. Ne 

vždy to musí být vhodné a někdy bude lepší se zaměřit jen na oborový cíl. Pokud ale žáci 

pracují např. na zadaném úkolu společně, je to dobrá příležitost zaměřit se i na 

kooperativní dovednosti. Je to také jedna z možných cest, jak získávat sociální dovednosti. 

Kasíková (2005, s. 56) uvádí tento typ učení sociálních dovedností jako jeden ze dvou 

možných. Dovednosti pro spolupráci tak kromě speciálního kurzu či předmětu mohou žáci 

získávat právě v přímé souvislosti s učením v odborných předmětech.

Kasíková (2005, s. 57) uvádí, že při kooperativních aktivitách si učitel a jeho žáci mají 

stanovovat cíle na dvou úrovních – na úkolové a sociální. Uvádí i příklad ve vyučování 
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matematiky. V úkolové úrovni žáci např. mají změřit všechny úhly daného útvaru, na 

sociální úrovni zase na to, jak se podělili o přidělené pomůcky. Podobně o určité 

dvojakosti v souvislosti s propojením odborných předmětů a OSV mluví i Valenta (2006, 

s. 88).

Mluvíme-li zde o kooperativním vyučování, nemusí se vždy jednat o aktivity na celou 

hodinu. Kasíková (2005, s. 40–50) nabízí méně náročné kooperativní způsoby učení 

(Kasíková je nazývá kooperativní struktury) jak z hlediska času, tak i z hlediska požadavků 

na dovednosti žáků. Kasíková tyto méně náročné struktury doporučuje zařadit zvláště 

v případě, pokud se žáci teprve začínají učit pracovat kooperativně. V konstruktivisticky 

pojatém vyučování matematiky lze z nabídnutých struktur lehko zapojit např. Obrať se na 

svého souseda. Žáci jsou požádáni, aby se obrátili na svého souseda a např. vysvětlili 

pojem, který se právě naučili, nebo sdělili nejdůležitější myšlenku právě proběhnuté 

diskuze. Učitel tak nabídne prostor všem žákům, aby se mohli vyjádřit a zformulovat své 

myšlenky. To je velmi důležité z hlediska toho, aby žák sám přemýšlel nejen o svém 

vlastním poznání, ale i o způsobu poznávání ostatních lidí. A v neposlední řadě, pokud 

uvažujeme ve směru M → OSV, mohou žáci udělat první kroky v rozvíjení dovedností pro 

kooperaci. Je však nutné i takto drobné aktivity následně reflektovat.

Stejně jako se dají zařazovat do vyučování matematiky činnosti spolupracujícího 

charakteru, můžeme zařazovat také různé soutěžní činnosti. Dalo by se říci, že matematika 

přímo nabádá k zařazení různých soutěží. Reflexí těchto soutěží se dají zajisté rozvíjet 

dovednosti pro etické zvládání soutěže.

6.4 Shrnutí

Jak bylo uvedeno v úvodu, oba popsané směry použití OSV ve vyučování matematiky 

se navzájem ovlivňují, doplňují, místy dokonce podmiňují. Matematika skrývá mnoho 

příležitostí, jak rozvíjet osobnost a sociální dovednosti žáka, a naopak OSV nabízí mnoho 

metod, které se dají použít pro efektivnější vyučování matematiky. Navíc dovednosti, které 

se mohou ve vyučování matematiky rozvíjet, jsou často z oblasti OSV a naopak dovednosti 

získané v OSV jsou nezbytných předpokladem pro konstruktivisticky orientované 

vyučování matematiky.

Z tohoto důvodu je např. myšlenková mapa zmiňována v obou směrech. Ve směru 

OSV → M využijeme tuto metodu jako nástroj pro účinnější zapamatování matematických 

pojmů a ujasnění si vztahů mezi zaznamenanými objekty. Ve směru M → OSV se zase při 
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reflexi zaměřujeme na to, jak nám myšlenková mapa pomohla při našem učení, případně 

zda ji využijeme i v praktickém životě.
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7 Vlastní zkušenosti s OSV ve vyučování 
matematiky

7.1 Úvod

V této kapitole popíši své zkušenosti se zapojením OSV do vyučování matematiky. Za 

nutné také považuji uvést i svůj příběh, který mě k OSV dovedl. I když tento příběh možná 

není nezbytnou součástí popsání mých zkušeností s tímto průřezovým tématem, může 

objasnit důvody, proč považuji za smysluplné propojení OSV a matematiky.

7.2 Moje cesta k OSV v matematice

Již při prvním čtení knížky Dítě, škola a matematika autorů Hejného a Kuřiny jsem si 

uvědomil, že pohled obou autorů na vyučování matematiky je mi osobně velmi blízký. 

Mohu říci, že kniha zásadním způsobem ovlivnila můj přístup k vyučování matematiky a 

dalo by se říci i k vyučování jako takovému. Uvědomil jsem si však, že uplatňování 

uváděných přístupů do praxe není vůbec snadné. Co na papíře vypadalo snadně, se stalo 

v praxi velmi obtížné. Chtěl jsem ve vyučování matematiky rozvíjet kromě matematických 

dovedností také např. to, aby žáci uměli reagovat na myšlenky jiných a dál je rozvíjet. Bylo 

mi jasné, že musím získat mnoho zkušeností a udělat mnoho chyb, tyto chyby reflektovat a 

poučit se z nich, abych se přiblížil uvedenému ideálu.

Do tohoto hledání vlastní cesty k vyučování matematiky přišla reforma základního 

školství. Vzhledem k tomu, že jsem ještě žádnou školskou reformu v pozici učitele nezažil, 

jsem nebyl k prováděným změnám skeptický a naopak jsem se snažil být otevřený vůči 

novým podnětům. Reformu jsem pochopil jako příležitost, kdy se můžu společně se svými 

kolegy a kolegyněmi zamyslet nad naším vyučováním. Zhodnotit, jak vyučujeme a proč 

zrovna volíme takovéto metody, posoudit, jaký význam má to, co se společně s žáky učíme 

a kam svým působením míříme. V tomto nadšení jsem se však často cítil osamocen, 

a přestože některá má očekávání byla jistě nerealistická, mnoho se z původního nadšení, 

aspoň doufám, neztratilo.

Dalším milníkem mé cesty k OSV bylo sezení s členy občanského sdružení Odyssea, 

kteří se zabývají zaváděním OSV do praxe. Jejich prezentace mě přivedla k hlubšímu 

zájmu o toto průřezové téma. Čím více jsem se o OSV dozvídal, tím více podobností jsem 

nacházel s konstruktivisticky orientovaným vyučováním matematiky. Uvědomil jsem si, že 
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OSV může být nejen „zákonnou“ oporou pro můj přístup k vyučování matematiky, ale 

také, že nabízí zásobu metod, které lze využít v konstruktivisticky pojatém vyučování 

matematiky.

7.3 Jak jsem začal s OSV

Prvky OSV jsem se zařazoval do své výuky ještě před tím, než jsem se s tímto 

průřezovým tématem setkal, a to právě pod vlivem výše uvedené knihy Hejného a Kuřiny.

Tyto první pokusy však neplnily často zamýšlený účel. Můj přístup k této věci byl spíše 

intuitivní a postrádal jakoukoli systematičnost. Dalo by se říci, že se jednalo o takové 

výkřiky do tmy. Až seznámení s OSV dalo celému mému přístupu řád a začínal jsem 

chápat, proč se mé pokusy nedaří.

Jeden z problémů spočíval třeba v tom, že chyběla jakákoli forma reflexe. Teprve při 

zařazení reflexí do vlastní výuky jsem si uvědomil, jak důležitou úlohu hrají. Nejenže 

pomáhají žákům popsat a uvědomit si procesy, které během různých aktivit proběhly, ale 

mohou mi také pomoci reflektovat moji vlastní činnost. Je to také často jediná zpětná 

vazba, kterou mohu ke své práci obdržet a která mi pomáhá moji práci dále zlepšovat.

Uvědomil jsem si také, že metody, se kterými jsem se seznámil a prožil na různých 

kurzech, používám často bez jasného cíle. Některá metoda se mi prostě líbila, tak jsem ji 

zařadil, aniž bych přemýšlel, zda je pro zvolený cíl nejvhodnější. A často jsem si kladl za 

hlavní cíl aktivity metodu samotnou. OSV mi pomohla nejdříve přemýšlet o cílech a teprve 

v druhé řadě o metodách.

Přišel jsem také na to, že dovednosti, které potřebuji k dobře vedené hodině 

v konstruktivistickém duchu, nemohu získat jen čtením knih nebo zkušeností, ale hlavně 

v osobnostně sociálním výcviku nebo případně v kurzech zaměřených např. na komunikaci 

ve vyučování.

7.4 Nezdary a úspěchy

Zařadit do výuky matematiky aktivity, které budou cíleně rozvíjet dovednosti z oblasti 

OSV a nebo naopak budou tyto dovednosti ve vyučování využívat, nepovažuji vůbec za 

snadné.

Nejtěžší je asi udržet výše zmiňovanou dvojkolejnost cílů, které si musím před každou 

takovouto aktivitou zformulovat. Ještě těžší je pak zacílit pozornost žáků oběma směry. 

Tato dvojkolejnost je jistě náročná, ale určitě se vyplatí. Např. pokud reflektujeme s žáky 
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diskuzi nejen z matematického hlediska, ale i z hlediska účinné komunikace, usnadňuje 

nám to pak každou další takovou diskuzi. Je to radost, když žáci začnou na sebe reagovat, 

když např. řeknou, že úplně nesouhlasí s tím, co teď řekl Pepa, a že by to řekli trochu jinak.

Rozdvojené cílové zaměření aktivit mě často dovede k tomu, že se jeden z cílů kamsi 

vytratí. Zapomenu na něj např. zacílit žáky před samotnou aktivitou nebo jej opomenu 

následně reflektovat.

Často se potýkám také s tím, že aktivity, ve kterých se zaměřujeme na cíle z oblasti 

OSV, jsou žáky chápány spíše jako odpočinkové nebo doplňkové, které příliš nesouvisí 

s matematikou, ale které plní, protože je většinou baví. Řekl bych, že tento pocit vzniká 

především z toho důvodu, že takovéto aktivity většinou nehodnotím známkou. Hodnocení 

takovýchto aktivit je totiž nejen složité, ale řekl bych, že často také neúčelné. Hodnota 

takovýchto aktivit totiž spočívá jinde než ve známce a na jiné způsoby hodnocení si žáci 

zvláště ve vyšších ročnících hůře zvykají.

7.5 Závěr

I přes některé uvedené problémy, se kterými se osobně potýkám při zavádění OSV do 

výuky matematiky, považuji zařazení tohoto průřezového tématu do matematiky za 

smysluplné a přínosné jak pro OSV, tak pro matematiku. Mohli byste namítnout, že 

v matematice není prostor k rozvíjení dovedností z oblasti OSV, a naopak, že rozvíjení 

těchto dovedností v matematice není příliš efektivní a vůbec snadné. Domnívám se však, 

že např. v určité části tématu Rozvoj schopnosti a poznávání hraje matematika 

nezastupitelnou roli. Matematika vyžaduje jedinečné postupy poznávání, které není dle 

mého názoru možné získat v jiné vzdělávací oblasti.

Zároveň se domnívám, že OSV nabízí matematice mnoho příležitostí. OSV nabízí řadu 

metod, které mohou vést nejen k rozvíjení sociálních a osobnostních dovedností, ale také 

k účinnějšímu vyučování matematiky.

V následující kapitole jsem vybral a popsal rozsáhlejší aktivity, které jsem vyzkoušel 

se svými žáky a kde dochází k potkávání OSV a matematiky, abych na konkrétních 

příkladech popsal některé z přínosů, které uváděné spojení přináší.
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8 Výukové aktivity

8.1 Úvod

Následující výukové aktivity jsem vytvořil se záměrem ukázat na konkrétních 

příkladech propojení vyučování matematiky a OSV.

Popsané aktivity jsem realizoval ve školních rocích 2008/2009 a 2009/2010 na ZŠ 

Filosofská na Praze 4 v 5. – 9. třídách.

U evidovaných výukových aktivit jsem vybral rozvíjené klíčové kompetence a 

očekávané výstupy přímo z RVP ZV a doplnil tematický okruh průřezového tématu, 

pochopitelně s důrazem na témata OSV. Dále vždy uvádím potřebné pomůcky a orientační 

časovou dotaci.

Vzhledem k nutnosti vyhodnotit průběh těchto aktivit je vždy formulován cíl jak 

oborový, tak i z oblasti OSV. K formulaci cílů jsem se inspiroval v metodikách a 

přípravách na vyučování Projektu Odyssea (2005), které nabízejí mnoho konkrétních 

příkladů.

Všechny zde popsané aktivity mají podobnou strukturu.

Nejdříve je popsána aktivita obecně, čím se zabývá, k čemu směřuje, jaké metody 

využívá. Někdy uvádím i motivační úvod k dané aktivitě, který může pozitivně naladit 

žáky na budoucí práci.

Následuje popis samotné aktivity s konkrétními ukázkami přímé řeči vyučujícího.32

Tento popis je brán spíše jako doporučený, je jasné, že nelze vždy postupovat stejným 

způsobem. Jistě je třeba postup někde přizpůsobit věku žáků nebo schopnostem dané 

školní skupiny.

Dále jsou nabídnuty otázky k reflexi proběhnuté aktivity, ať již z hlediska cíle OSV, 

nebo oborového. Uvedené otázky jsou pouze návodné. Je možné, že během aktivity 

vzniknou jiné než předpokládané situace, které bude třeba výhodnější reflektovat. 

Vyučující se může také zaměřit na rozvíjení i jiných oblastí OSV, než které jsou 

u jednotlivých aktivit uvedeny. Záleží pochopitelně na tom, jakým směrem se povede 

reflexe, kterou určí stanovený cíl.

Nakonec je uvedena evaluace výukové činnosti, popis reakce žáků, návrhy na 

vylepšení, případně snahu o popis vlastního chování a prožívání během samotné aktivity. 

                                                
32 Ukázky přímé řeči jsou v těchto aktivitách vyznačeny kurzívou.
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Pokud jsou uvedeny reakce žáků, jsou ponechány v autentické podobě. Pokud byly sebrány 

písemnou podobou, nejsou opraveny pravopisné chyby apod.

K některým popsaným aktivitám jsou v příloze uvedeny některé žákovské práce, které 

během výuky vznikly. Všechny žákovské práce byly zveřejněny se souhlasem žáků.

Všechny popsané aktivity nemusí být nutně určené přímo do výuky matematiky, např. 

webquest v kapitole 8.4, který se hodí spíše do hodiny výchovy k občanství. Během těchto 

aktivit se však využívá matematických dovedností nebo se matematické poznatky uvádí do 

reálných kontextů.
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8.2 Buněčné automaty

Kompetence:

Kompetence k řešení problémů  vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 

rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Kompetence sociální a personální  přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, 

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a 

dělají

Očekávané výstupy:

Matematika a její aplikace  Nestandardní aplikační úlohy a problémy  užívá logickou úvahu 

a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 

zkoumaných situací 

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova  Rozvoj schopností poznávání

Mezioborové přesahy a vazby:

Přírodopis

Pomůcky:

Vytištěné PL 1, PL 3, PL 4 pro každou skupinu, vytištěný PL 2 pro každého žáka33, 

čtverečkovaný papír

Časová dotace:

Min. 3 vyučovací hodiny

Oborový cíl:

Žák rozvíjí své kombinatorické myšlení.

Žák třídí a systematizuje sestavené objekty z hlediska jejich chování v daném matematickém 

prostředí.

OSV cíl:

Žák se zamýšlí nad tím, zda a jak je důležitá společná dohoda o budoucím postupu při práci ve 

skupině.

Žák popíše svůj způsob poznávání daného matematického prostředí.

                                                
33 PL1, PL2 a PL3 jsou pracovní listy vytvořené pro tuto výukovou aktivitu (viz kapitola 8.2.8)
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8.2.1 Úvod34

Moderní matematika obsahuje mnoho partií, které se ve zjednodušené podobě mohou 

stát obsahem vyučovacích hodin matematiky i na základní škole. Poskytují široký prostor 

k žákovským experimentům a objevům. Jednou z částí moderní matematiky jsou buněčné 

(celulární) automaty.

Jedná se o diskrétní matematický model využívaný v mnoha oblastech vědy. Buněčné 

automaty se skládají z pravidelně uspořádaných obrazců – buněk, kde každá tato buňka má 

jednoznačně určený stav. Stav buňky se v dalším časovém kroku (generaci) mění 

v závislosti na předem definovaných pravidlech a stavu okolních buněk. Za okolní buňky 

(sousedy) považujeme v dvourozměrném celulárním automatu buď ty, které mají 

společnou stranu, nebo ty se společným rohem. Mluvíme potom buď o

 Neumannovském okolí – 4 sousedi (obr. 1), nebo o

 Moorově okolí – 8 sousedů (obr. 2)

8.2.2 Hra života / Život (Game of life / Life)

V roce 1970 vytvořil matematik J. H. Conway jeden z nejznámějších buněčných 

automatů, hru „Game of life“, někdy uváděnou ve zkrácené podobě „Life“. Jedná se 

o dvourozměrný buněčný automat, kde buňky nabývají dvou stavů – živá nebo mrtvá –

znázorňované jako černý a bílý čtverec. V této hře se pracuje s tzv. Moorovým okolím a 

její pravidla jsou jednoduchá:

 Jestliže má živá buňka kolem sebe méně než 2 buňky, pak v dalším kroku 

umírá na osamělost.

 Jestliže má živá buňka kolem sebe více než 3 buňky, pak umírá kvůli malému 

životnímu prostoru.

                                                
34 Kapitoly 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3 jsou napsané na základě článků Cellular automaton a Conway's Game 

of Life z anglické Wikipedie.

obr. 1
Neumannovské okolí buňky

obr. 2
Moorovo okolí buňky
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 Jestliže má živá buňka ve svém okolí 2, nebo 3 buňky, pak buňka žije i v další 

generaci.

 Jakákoliv mrtvá buňka ožívá, jestliže má ve svém okolí právě 3 živé buňky.

Není to tedy hra v pravém slova smyslu, protože hráč nevstupuje do samotné hry, 

pouze určuje počáteční stav soustavy, která se pak chová podle těchto předem 

nadefinovaných pravidel.

Ačkoliv pravidla jsou velmi jednoduchá, vedou ke složitému chování celého systému.

8.2.3 Vzory (Patterns)35

Za vzor je považována jakákoliv počáteční konfigurace většinou konečného počtu 

živých a mrtvých buněk, které se ve svém vývoji chovají zajímavým způsobem. Mezi 

základní vzory zařadíme následující:

 nesmrtelné vzory (still life)

 oscilátory (oscillator)

 vesmírné lodě (spaceship)

Nesmrtelné vzory jsou takové konfigurace, které se nezmění při přechodu z jedné 

generace do druhé (obr. 3–5).

Oscilátory se po určitém počtu generací (periodě) opět vrací do svého počátečního 

stavu (obr. 6, 7) – blikač (blinker) a ropucha (toad).

Z tohoto pohledu můžeme „nesmrtelné“ vzory považovat za oscilátory s periodou 1.

Vesmírné lodě jsou vzory, které se po určitém počtu generací vrací stejně jako 

oscilátory do svého počátečního stavu, ale v jiném místě (obr. 8, 9) – kluzák (glider), 

lehkotonážní vesmírná loď (lightweight spaceship).

                                                
35 Překlady jmen vzorů jsou vlastní s ohledem na jejich využití ve výuce.

obr. 4
tub (kbelík)

obr. 3
block (špalek)

obr. 5
boat (loďka)

obr. 6
blikač (blinker)

obr. 7
ropucha (toad)
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8.2.4 Stručný popis výukové aktivity

Žáci jsou rozděleni do skupin, kde se společně seznámí s pravidly „Hry života“. Poté 

každý sám vytváří podle těchto pravidel následné generace připravených konfigurací. 

Následuje diskuze ve skupině/ve třídě o vývoji jednotlivých generací. Skupiny poté hledají 

vzory dle zadání v pracovním listě. Hledání probíhá nejdříve za pomoci čtverečkovaného 

papíru, posléze ve virtuálním prostředí.

8.2.5 První vyučovací hodina

Zcitlivění na cíl

V následujících hodinách budeme pracovat s tzv. buněčnými automaty. Je to 

matematický model, jehož chování připomíná chování různých systémů, např. shluku 

buněčných organismů, aut na dálnici, … 

My se budeme věnovat jednomu z nejznámějších z buněčných automatů – Hře života.

V této aktivitě se dnes zaměříme na to, jakým způsobem si dokážete zorganizovat práci 

ve skupině a jestli by se vaše spolupráce dala nějak vylepšit.

Popis průběhu hodiny

Učitel rozdělí žáky do 3 až 4 členných skupin, kde si členové navzájem rozdělí role. 

V případě, že žáci již mají předchozí zkušenosti se skupinovou prací, nechá vytvoření rolí 

na samotné skupině.36 Skupina však má dodržet to, aby každý člen měl svoji určenou roli.

Žáci si společně přečtou pravidla hry a pustí se společně do vytváření dalších generací 

připravených počátečních konfigurací. Každý si zaznamenává řešení do svého pracovního 

listu (viz PL2). Žák může v této fázi využít ostatní členy skupiny pro kontrolu, jestli 

správně rozumí zadání, případně pro kontrolu výsledků jeho vytvořených generací, pokud 

se skupina rozhodne, že každý člen bude pracovat samostatně. Důležité je upozornit 

skupiny, že pochopení pravidel hry a jejich aktivního používání každým členem skupiny je 

                                                
36 Např. ten, kdo čte instrukce, kdo hlídá čas, kdo komunikuje s vyučujícím, kdo zapisuje, kdo hlídá 

hlučnost skupiny, kdo hlídá, jestli se postupuje dle instrukcí, …

obr. 8
kluzák (glider)

obr. 9
lehkotonážní vesmírná loď (lightweight spaceship)
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nezbytný předpoklad pro hladký průběh dalších činností. Vysvětlete, že v této hře se 

pracuje s Moorovým okolím buňky.

Dále žáci popisují do společného pracovního listu (viz PL1), jak se buňky chovaly 

v dalších generacích. V jedné z připravených konfigurací v její osmé generaci nezbude 

jediná živá buňka. Další konfigurace vedou ke vzorům „blok“ a „blikač“. Následuje 

prezentace zapsaných pozorování.

Náměty k následné diskuzi: Jaký je váš předpoklad, že se budou chovat jiné počáteční 

konfigurace? Co bude obvyklejší? To, že buňky po určitém počtu generací zaniknou, nebo 

se stanou ‚nesmrtelnými‘, či budou ‚blikat‘? Nebudou existovat také případy, kdy se budou 

buňky donekonečna množit?

Zaměříme se nyní na vzory, které se nazývají ‚nesmrtelní’. Existují další takové vzory?

V případě objevu prvních „nesmrtelných“ vzorů může vyučující prozradit, že takovýchto 

vzorů existuje celkem sedm (obr.11 a obr.12).

obr. 11
nesmrtelní – 4 buňky

obr. 10
vzor řešení PL2
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Reflexe

Skutečně tomu tak bylo, že bylo nezbytné, aby všichni pochopili pravidla? Jak by 

vypadala práce ve vaší skupině, kdyby někdo nerozuměl, jak se tato ‘hra’ hraje?

Jakým způsobem jste si zorganizovali práci ve skupině při hledání ,nesmrtelných’ 

vzorů? Domluvili jste se dopředu na společném postupu? Jak zněla vaše dohoda? Drželi 

jste se dohodnutého postupu? Jak se lišila práce oproti skupinám, které se dopředu 

nedohodly na pracovním postupu?

Evaluace

Ve fázi, kdy žáci hledají „nesmrtelné“ vzory, lze omezení na 4 nebo 6 živých buněk 

zrušit. Žáci se tak sami mohou rozhodnout, z kolika buněk se budou skládat vzory, které 

hledají. V paralelních třídách jsem vyzkoušel obě varianty. V případě, že žáci nebyli při 

hledání nesmrtelných vzorů omezeni počtem buněk, zkoušeli žáci např. známé nesmrtelné 

vzory zvětšovat. Například známý nesmrtelný vzor „špalek“, (plný čtverec 2x2), zkusili 

zvětšit na čtverec 3x3, 4x4. Vedlo je přesvědčení, že zvětšením daného vzoru se jeho 

vlastnosti nezmění. V tomto prostředí však tento předpoklad nefunguje. Pokud bylo 

omezení dáno, byly všechny „nesmrtelné“ vzory ze 4 i 6 buněk objeveny. Jako poslední 

byl vždy objeven vzor „letadlová loď“ (viz PL3), což je vzor, který je složen ze dvou trojic 

buněk, tyto trojice se navzájem nedotýkají.

V jedné ze tříd přišli žáci s návrhem pojmenovat nesmrtelné vzory jako vzor „Chuck 

Norris“, protože Chuck Norris neumírá. Tento název jsem pak s úspěchem používal i 

v dalších třídách.

Mnohem více času, než jsem předpokládal, trvala správná aplikace daných čtyř 

pravidel. Žáci často uvažovali o Neumannovském okolí buňky, a pomíjeli tak buňky, které 

sousedily jen rohem. Příště bych před touto aktivitou věnoval čas tomu, aby si více žáci 

zažili práci s Moorovým okolím buňky. Kvůli času věnovanému pochopení práce 

s pravidly nezbylo mnoho času na objevování nesmrtelných vzorů. Dokončení této práce 

bylo přesunuto do další vyučovací hodiny.

obr. 12
nesmrtelní – 6 buněk
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Žáci často také ztráceli motivaci k práci, pokud udělali chybu v nějakém kroku. Museli 

pak „přepočítat“ všechny následující generace, protože i sebemenší chyba se výrazně 

projevila v dalších výsledcích. Předmětem reflexe by se tak mohlo stát i to, jak se 

vypořádat s úkolem, který se nám opakovaně nedaří a je třeba se neustále vracet k již 

hotové práci.

8.2.6 Druhá vyučovací hodina

Dnes navážeme na práci s buněčnými automaty z předchozí hodiny. Dnes se zaměříme 

především na to, jakým způsobem postupujete při objevování nových matematických 

poznatků, kdy nemáte možnost si zkontrolovat správnost výsledků např. v učebnici nebo na 

internetu. Informací o buněčných automatech totiž v českém jazyce není mnoho a je těžké 

je vyhledat.

Připomeňte mi pravidla hry ,Život‘, se kterou jsme se seznámili minulou hodinu.

Žáci nejdříve dokončí v původních skupinách práci z minulé hodiny s hledáním 

nesmrtelných vzorů.

Ve skupině jste hledali tzv. ,nesmrtelné’ vzory. Všech těchto sedm vzorů má své jméno. 

Odhadnete správně, komu které jméno patří? Své odhady zapište do PL3.37

Po kontrole a správném přiřazení vymýšlí žáci vlastní názvy pro tyto vzory. 

Reflexe

Jak jste postupovali při objevování nesmrtelných vzorů? Jak jste zajistili, že jste žádný 

vzor neopomněli? Měl váš postup nějaký systém, nebo to byly jen nahodilé objevy? Jak si 

můžeme být jistí, že již žádný nesmrtelný vzor složený ze 4 nebo 6 buněk neexistuje? Které

z postupů, které zde zazněly, se vám zdají nejvhodnější? Je důležité si uvědomit, jak 

postupujete při objevování nových matematických poznatků? Můžete něco z toho, co jsme 

se naučili, použít ve svém životě?

Evaluace

Většina skupin postupovala nahodile. Tvary skládaly tak, jak je napadaly. U některých 

žáků se objevily pokusy přistoupit k objevování vzorů systematicky, ale tito žáci nevěděli, 

jak ten systém zvolit, nabízelo se příliš možností. Ani rozdělení práce v rámci jedné 

skupiny si žádná ze skupin nezorganizovala. Většinou žáci pracovali samostatně nebo 

v rámci skupiny spolupracovali ve dvojici. Domnívám se, že to bylo způsobené tím, že 

žáci neměli příliš zažité dovednosti pro práci ve skupině a takováto aktivita byla pro ně 

                                                
37 Řešení úkolu č.2 v PL 3: A – IV, B – V, C – VII, D – VI, E – I, F – III, G – II
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příliš náročná z hlediska řízení práce ve skupině. Pro další hodinu jsem tak zvolil práci ve 

dvojicích, která se již dříve osvědčila.

8.2.7 Třetí vyučovací hodina

Žáci tuto hodinu pracují u počítače ve dvojicích. Každá skupina pracuje s PL 4.

Následuje práce s java apletem na stránkách http://www.conwaylife.com. Žáci se 

seznámí s tímto prostředím, zadají do sítě R-pentomino (viz úkol č. 5 v PL 3) a zjišťují, po 

kolika generacích se tento vzor stává stabilním (oscilátor, nebo nesmrtelný).

Nakonec hledají vzory složené ze 4 buněk, které vytvoří největší počet generací, než se 

stanou stabilními.

Evaluace

Žákům se velmi líbilo virtuální prostředí, které automaticky generovalo další generace 

buněk dle pravidel. Oceňovali především to, že odpadla pomalá práce s vytvářením dalších 

generací a mohli se více soustředit na experimentování. Mnoho skupin však během úkolu 

č. 4 přestalo plnit zadaný úkol, začalo nahodile klikat a vytvářet různé vzory složené 

z mnoha buněk a sledovalo, jak se chovají. V podstatě si s nabídnutým apletem jen hrálo. 

Avšak toto hraní vedlo ke stanovení nových cílů hodiny. Jak žáci zadávali náhodné vzory 

složené z různých počtů buněk, objevovali, že další generace často vykazují podobné 

chování, přestože původní vzory se zásadně lišily. Samostatně, ale nahodile, tak začali 

objevovat velmi komplikované oscilátory nebo vesmírné lodě. Tyto objevy nadšeně hlásili 

a ukazovali mi je. Výsledky jejich činnosti jsem mohl prezentovat ostatním skupinám 

pomocí tzv. dohledového softwaru iTalc pomocí diaprojektoru a některé ze skupin se 

začaly předhánět, kdo najde komplikovanější vzor. Zadal jsem tedy skupinám, které o to 

stály, nové úkoly. Najít oscilátor s co možná nejdelší periodou, objevit další vesmírné lodě 

a vzor, který vydrží nejdelší počet generací, než zanikne, nebo se stane oscilátorem. 

V případě hledání vzoru, který vydrží nejdéle, žáci objevili, že spíše než na počtu 

naklikaných buněk záleží na tom, jak jsou buňky navzájem umístěny.

Změna zadání úkolu udělala práci ve třídě mírně chaotickou, protože každá ze skupin 

začala řešit jiný úkol a začalo být velmi komplikované všechny výsledky zaznamenávat a 

prezentovat je ostatním skupinám, které pracovaly na jiném úkolu. Příště by jistě stálo za 

pokus nechat žáky samostatně s apletem experimentovat a nechat je popsat, jaké znaky 

vykazuje chování buněk, jestli se např. objevuje podobné chování u různých vzorů.

Někteří žáci si také prožili na vlastní kůži situaci, kdy objevili vzor s požadovaným 

chováním, ale nedokázali ho již znovu sestavit. Stávalo se to z toho důvodu, že jen 
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vytvářeli nahodilé vzory, ale nikam si je nezaznamenávali. Zažívali tak pocity, kdy museli 

znovu objevovat něco, co již jednou objevili. Mnoho skupin to vedlo k postupu, kdy si 

zaznamenávaly zadané vzory.

8.2.8 Evaluace celé výukové aktivity

Celkově žáky práce s buněčnými automaty bavila, ale vesměs nepovažovali zjištěné 

poznatky za užitečné. Například žáci devátého ročníku říkali, že z „něčeho takového je 

u přijímaček nikdo zkoušet nebude.“ Přesto se domnívám, že buněčné automaty nabízí 

široký prostor pro žákovské objevy a mohly by být využity jako prostředek pro poznávání 

vlastního poznávacího procesu. Pro systematické rozvíjení je však třeba všechny žákovské 

objevy evidovat a tuto evidenci posléze podrobit podrobnějšímu zkoumání a reflektovat 

způsoby žákovského objevování.

Aplet například umožňuje jednoduché ukládání zadaných vzorů do obrázkových 

souborů. Jistě by tak šlo vytvořit např. wordovský dokument, kde by byly náležitě popsány 

vzory a jejich chování v dalších generacích.
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8.2.9 Pracovní listy

Hra života - PL 1 Členové skupiny:__________________________________

Pravidla hry:

 Jestliže má živá buňka kolem sebe méně než 2 buňky, pak v dalším kroku 

umírá na osamělost.

 Jestliže má živá buňka kolem sebe více než 3 buňky, pak umírá kvůli malému 

životnímu prostoru.

 Jestliže má živá buňka ve svém okolí 2, nebo 3 buňky, pak buňka žije i v další 

generaci.

 Jakákoliv mrtvá buňka ožívá, jestliže má ve svém okolí právě 3 živé buňky.

Úkoly:

1. Rozdělte si mezi sebou role, které budete ve vaší skupině zastávat.

2. Podle pravidel hry vytvořte společně následující generace počátečních 

konfigurací, výsledky si zaznamenejte každý do svého PL 2. Pokud si nevíte 

rady nebo si nejste jistí, hledejte nejdříve radu u členů skupiny. Aby byla vaše 

skupina úspěšná, je důležité, aby všichni v této fázi pochopili, jak tato hra 

funguje. (15 min.)

3. Jak se od sebe liší vývoj dalších generací v jednotlivých vzorech? 

Zaznamenejte, co jste pozorovali při vytváření dalších generací. (5 min.)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Nyní se pokuste společně najít takové vzory, které se v dalších generacích 

již nebudou měnit a které jsou složené ze 4, nebo 6 živých buněk. Využijte 

volného místa na PL 2 nebo pokračujte na vlastní čtverečkovaný papír. Zjištěné 

vzory zakreslujte do tohoto PL: (15 min.)

5. Pokud máte, přemýšlejte, zda existují „Nesmrtelní“ složení z 1, 2, 3, nebo 

5 buněk. Zakreslete je, případně napište, proč nemohou existovat.
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Hra života – PL 2 (zmenšeno)
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Hra života - PL 3 Členové skupiny:__________________________________

1. Připomeňte si, kdo jakou zastává roli ve vaší skupině.

2. Každý z objevených vzorů má své jméno. Pokuste se přiřadit k „nesmrtelným“ 

jména, která jim dali jejich objevitelé.

I. Aircraft Carrier (Letadlová loď) II. Barge (Bárka) III. Beehive (Včelín)

IV. Block (Špalek) V. Tub (Kbelík) VI. Ship (Loď) VII. Snake (Had)

3. Vymyslete společně vlastní názvy těchto vzorů.

A. ……………………………………. B. ……………………………………

C. ……………………………………. D. ……………………………………

E. ……………………………………. F. ……………………………………

G. …………………………………….
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Hra života - PL 4 Členové skupiny:__________________________________

1. Zobrazte si ve svém prohlížeči stránku http://www.conwaylife.com.

2. Tento aplet za nás obstará „otrockou“ práci s vytvářením následujících generací 

počátečních konfigurací. Vyzkoušejte si nejdříve práci s tímto 

apletem. Zadejte následující vzor a zkoušejte pracovat 

s tlačítky Next, Back, Start, Pause, Clear. Nastavte také jiný 

počet generací za vteřinu (Gens. per second). Všimněte si také 

v pravém horním rohu údajů o čísle generace a aktuálním počtu živých buněk.

3. Pokuste se zjistit, po kolika generacích bude tento vzor „nesmrtelný“ a z kolika 

buněk se bude skládat. …………………………………………………………

4. Najděte vzor složený ze 4 buněk, u kterého proběhne nejvíce různých generací, 

než se stane „nesmrtelným“, případně než zanikne. Tento vzor pojmenujte.
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8.3 Co už víme o procentech?

Kompetence:

Kompetence k učení -> vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení

Očekávané výstupy:

Matematika a její aplikace Číslo a proměnná užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 

vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání

Mezioborové přesahy a vazby:

---

Pomůcky:

Papír A4 nebo větší, barevné pastelky nebo fixy

Časová dotace:

1 vyučovací hodina

Oborový cíl:

Žák si zreviduje své dosavadní poznatky o procentech.

OSV cíl:

Žák se seznámí s novou technikou pro své učení – myšlenkovou/pojmovou mapou.
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8.3.1 Úvod

Žáci se běžně ve svém životě setkávají s procenty dříve než o hodině matematiky. Proč 

toho nevyužít a nepřimět žáky, aby si své znalosti o procentech utřídili a zjistili, co 

všechno o nich vědí a co naopak ne ještě předtím, než se vrhneme do společné práce 

s procenty.

Dobrým nástrojem pro utřídění svých myšlenek je určitě myšlenková mapa. Tato 

výuková aktivita popisuje jedno z prvních použití myšlenkové mapy ve výuce.

8.3.2 Motivační úvod

Dnes by mě velmi zajímalo, co všechno víte o procentech. Je to pro mě důležité, 

protože několik týdnů se budeme učit, jak s nimi pracovat, abych vás tedy neučil něco, co 

třeba už dávno víte.

Naše myšlenky budeme zaznamenávat do myšlenkové mapy. Myšlenkovou, někdy také 

pojmovou nebo mentální mapu, využívali pro utřídění svých myšlenek i Leonardo da Vinci, 

Albert Einstein nebo Pablo Picaso.

8.3.3 Ukázka, jak tvořit myšlenkovou mapu

Žákům, kteří dosud nemají s myšlenkovou mapou zkušenosti, ukáže učitel na příkladu, 

jak se taková myšlenková mapa tvoří, a seznámí je se základními pravidly její tvorby.38

Ukážeme si na jednoduchém příkladě, jak se taková mapa tvoří.

Učitel zvolí obecný pojem blízký žákům – škola, pes, počítač, …, případně nechá děti 

navrhnout vlastní pojem. Zvolím např. školu.

Zavřete nyní oči a představte si školu. Co v ní všechno vidíte? Co všechno se v ní 

odehrává? Otevřete oči a řekněte mi, co všechno jste si představili, když se řeklo škola.

Ke zvolenému pojmu nechá učitel žáky pomocí brainstormingu vyjmenovat co nejvíce 

slov nebo krátkých spojení. Učitel píše slova na tabuli. Důležité je v této fázi nehodnotit 

nápady a všechny je přijmout.

Mají tato slova spolu něco společného? Liší se něčím? Souvisí spolu některá slova?

Učitel poté spolu se žáky tvoří na tabuli myšlenkovou mapu na zvolený pojem. Není 

třeba dotáhnout mapu do konce, stačí ji vytvořit v hrubých obrysech, aby si žáci udělali 

                                                
38 V případě, že žáci již nějakou myšlenkovou mapu tvořili, je dobré nechat žáky připomenout, jak se 

myšlenková mapa tvoří, jaké postupy je doporučené dodržovat, …
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představu, jak se mapa tvoří. Učitel může ukázat příklady již hotových myšlenkových map 

(žákovských, z internetu, z odborné literatury nebo svých vlastních).

8.3.4 Sběr nápadů na myšlenkovou mapu

Teď se pustíme do vytváření vlastní myšlenkové mapy na pojem procenta. Nejdříve, 

podobně jako v předchozím příkladě, napíšeme co nejvíce věcí, které nás napadnou, když 

se řekne procenta, a poté vytvoříme myšlenkovou mapu.

Učitel zdůrazní, ať zaznamenají jakoukoliv myšlenku, která je k tomuto pojmu 

napadne. V tuto chvíli neexistují dobré, nebo špatné nápady. Každý pracuje sám.

8.3.5 Vytvoření vlastní/společné myšlenkové mapy

Žáci ve skupině tvoří společnou myšlenkovou mapu.

Nyní budete společně vytvářet myšlenkou mapu. Přečtete si navzájem ve skupině své

poznámky, pozorně se poslouchejte a porovnejte, jaká slova máte podobná, nebo naopak 

rozdílná.

Žáci utvoří skupiny. Vhodné je, zvláště pokud nemají mnoho zkušeností se 

skupinovou prací, vytvořit dvojice, případně trojice (Kasíková, 2005, s. 86). Navzájem si 

přečtou svá slova, porovnají je navzájem, zjistí, v čem se jejich seznamy shodují a v čem 

liší.

Až budete mít vaše seznamy porovnány, vezmete si čistý papír, doprostřed napíšete 

(nakreslíte) slovo procenta. Od tohoto slova (obrázku) nechte rozběhnout hlavní větve 

vašich myšlenek na všechny strany. Poté dále tyto větve rozvíjejte do druhé, třetí, … 

úrovně. Využijte různé barvy, ať jsou vaše mapy živé, zábavné a inspirující.

Po skončení práce budou některé skupiny svou práci prezentovat.

Při této aktivitě si všímejte také toho, jak vám myšlenková mapa pomohla si uspořádat 

společné myšlenky.

8.3.6 Reflexe

Napadá vás, k čemu můžete použít myšlenkovou mapu ve svém životě? Pomohlo vám, 

že jste své myšlenky zaznamenávali do mapy? Byla v něčem přínosná práce ve skupinách? 

Dozvěděli jste se od svých spolužáků něco nového?

8.3.7 Evaluace

Tuto aktivitu jsem realizoval ve dvou až tří členných skupinách v 7. ročníku (viz –

příloha A). Jako největší přínos spatřuji to, že žáci hlavně zmapovali oblasti lidské 

činnosti, kde se procenta využívají, a také uvedli, kde se s procenty setkávají ve svém 
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běžném životě (statistické údaje, průzkumy veřejného mínění, úroky, slevy, výprodeje, 

obsah specifických látek – tuk, alkohol, hodnocení čtvrtletních prací, % dokončení úrovně 

v PC hře, …). Tím si sami ukázali, že dovednost pracovat s procenty a rozumět jejich 

podstatě je v běžném životě důležitá. Zároveň mi dali mnoho podnětů na vytvoření úloh na 

míru této třídy.

Oceňuji také to, že si žáci měli možnost vyzkoušet techniku, která jim může být 

nápomocna v jejich učení; pochopitelně v případě, že se s ní ještě někdy setkají, třeba i 

mimo vyučování matematiky.

8.3.8 Varianty aktivity

Myšlenkové mapy lze použít různými způsoby v hodinách matematiky. Mohou sloužit 

také jako metoda pro utřídění toho, co se žáci v hodinách matematiky naučili – např. utřídit 

si své znalosti o trojúhelnících, nebo si tímto způsobem na konci školního roku 

zrekapitulovat, co všechno se v hodinách matematiky v průběhu roku odehrálo a co si 

z nich žáci odnesli. Mapu mohou opět tvořit žáci individuálně, nebo v párech, případně ve 

skupině (viz příloha B).

Je možné také vytvořit jednu mapu společnou pro celou třídu. Mapu je možné tvořit 

klasicky pomocí papíru a barevných tužek nebo pomocí různých freewarových on-line

aplikací, kterých se v poslední době objevuje velké množství, a to např.39

 Cacoo http://cacoo.com

 Creately http://creately.com

 Exploratree, http://www.exploratree.org.uk

 Slatebox, http://www.slatebox.com

 Wisemapping, http://www.wisemapping.co

                                                
39 řazeno abecedně



75

8.4 Webquest – Půjčit, či nepůjčit?

Kompetence:

Kompetence k učení  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Kompetence k řešení problémů  vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 

rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Kompetence komunikativní  naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Očekávané výstupy:

Člověk a společnost  2. stupeň  Výchova k občanství  Stát a hospodářství  dodržuje 

zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným 

majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi

Člověk a společnost  2. stupeň  Výchova k občanství  Stát a hospodářství  vysvětlí, 

jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova  Kooperace a kompetice

Osobnostní a sociální výchova  Hodnoty, postoje, praktická etika

Mezioborové přesahy a vazby:

Matematika a její aplikace

Pomůcky:

Webové stránky s instrukcemi k webquestu, vytištěný pracovní list do dvojice

Časová dotace:

2 vyučovací hodiny v PC učebně + následná shrnující společná diskuse o půjčkách

Oborový cíl:

Žák vybere nejvýhodnější půjčku u dané banky a diskutuje nad (ne)výhodami půjček obecně.

OSV cíl:

Žák si procvičí dovednost spolupráce v (manželské) dvojici při plnění úkolů dle textových 

instrukcí.

Žák přemýšlí nad podmínkami, kdy by si vzal půjčku.
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8.4.1 Pár vět o webquestu

Tato aktivita je založena na tzv. webquestu. Text s instrukcemi40 je členěn podle 

pravidel této metody.

Webquest je výuková aktivita připravená učitelem. Webquest se skládá často 

z několika částí, kde se žáci dozvědí, co je cílem jejich pátrání, jak mají postupovat, jak 

budou hodnoceni a další informace. Žáci při řešení webquestu využívají různé technické 

prostředky, hlavně internet. Úkoly zadané učitelem plní žáci samostatně, případně 

s podporou učitele. Webquest je většinou členěn do několika částí: úvod, úkol, postup, 

hodnocení, závěr. Více o webquestu a jeho tvorbě píše Brdička (2007).

8.4.2 Úvod

Jste novomanželský pár, který si chce zařídit pohodlný život. Rozhodli jste se půjčit 

50.000 Kč. 

Kde si ale půjčit a od koho? Nikdo z vašich známých ani z rodiny vám půjčit nemůže, 

rozhodli jste tedy prozkoumat nabídky českých bank.

8.4.3 Úkol

Vaším úkolem bude vybrat u vylosované společnosti půjčku, která bude podle vás 

nejvýhodnější.

Ve skupině budete zastávat buď roli manželky, nebo manžela a budete spíše 

prosazovat nižší měsíční splátky, nebo kratší dobu splácení. Spolu poté rozhodnete, jakou 

půjčku si vezmete.

Poté, co prozkoumáte nabídky banky, porovnáte ji s nabídkami, které poskytují 

nebankovní společnosti.

Nakonec se společně rozhodnete, za co půjčenou částku utratíte.

Vaše řešení úkolů a jejich hodnocení zaznamenejte každý do svého PL, který obdržíte 

od vyučujícího.

8.4.4 Postup

Úkol č. 1 : Rozdělení do skupin

Učitel vás rozdělí do manželských párů.

Jeden z vás bude manžel a druhý manželka. Rozdělte si mezi sebou tyto role.

Nyní si každý z vás vybere, jaký postoj bude zastávat.

                                                
40 Text s instrukcemi mají žáci k dispozici online (Prikner, 2009).

http://www.educationaltechnology.ca/webquest
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Jeden z vás je pro to splatit půjčku co nejdříve, druhý chce zase co nejnižší 

měsíční/týdenní splátky.

Zaznamenejte si svoji roli a postoj do pracovního listu.

Každý manželský pár si vylosuje jméno banky, popř. jméno produktu, který tyto 

společnosti poskytují:

 GE Money – Expres půjčka

 ČSOB

 Raiffaisen bank – Rychlá půjčka

 Komerční banka – Půjčka bez rizika

 Česká spořitelna

 UniCredit Bank

Úkol č. 2 : Než se pustíte do práce

Než začnete procházet nabídky půjček, zamyslete se v duchu každý sám a odpovězte si 

na následující otázky:

 Jaké jsou výhody půjčky?

 Jaké jsou nevýhody půjčky?

Zapište do pracovního listu 2 výhody a 2 nevýhody půjčky.

Máte napsáno a váš partner také?

Sdělte si v manželském páru vaše nápady.

Zhodnoťte společně vaše nápady. Shodujete se? Jsou vaše názory naprosto odlišné? 

Máte zhodnoceno?

Vyberte společně z vašich nápadů největší výhodu a největší nevýhodu půjčky a 

napište je opět do pracovního listu.

Úkol č. 3 : Budeme rozumět tomu, co nám banka nabízí?

Abyste se vyznali v tom, co vám banka nabízí, najděte na internetu významy 

následujících výrazů:

RPSN, úroková míra, koeficient navýšení

Použít můžete připravené odkazy. Nespoléhejte se pouze na jedny stránky. Dříve než 

něco začnete psát, přečtete si o daných pojmech co nejvíce.

Zapište si do pracovního listu vlastními slovy, co tyto výrazy znamenají. Popište je 

takovým způsobem, aby tomu někdo, kdo o těchto pojmech nic neslyšel, ale zná procenta, 

porozuměl.
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Poznamenejte si také, kde jste tyto informace získali. Stačí internetová stránka ve tvaru 

zdrojovestranky.cz:

 http://jaknapujcku.nazory.cz/cojeto.php

 http://www.penize.cz/18017-rpsn-urokova-sazba-a-koeficient-navyseni-aneb-

jak-vybrat-nejvyhodnejsi-uver

 http://cs.wikipedia.org/wiki/RPSN

 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-ochrana/rpsn-rocni-procentni-

sazba-nakladu/1001142/45502/

 http://finance.idnes.cz/fi_blind.asp?r=fi_blind&c=A051128_103552_fi_blind_

vra

Úkol č. 4: Zjistěte všechny dostupné informace o půjčce

Na internetových stránkách vylosovaných společností nebo produktů prostudujte 

podmínky, za kterých vám půjčí 50 000,- Kč. Jedná se o neúčelovou finanční půjčku. 

Pátrejte hlavně po těchto aspektech:

 potřebné osobní doklady

 potřebná průměrná výše čistých měsíčních příjmů, popř. zda toto společnosti 

zkoumají

 další informace o vaší osobě, které chce banka vědět

 poplatky za vyřízení půjčky

 poplatky za vedení půjčky

 další poplatky spojené s půjčkou

 možnost pojištění proti neschopnosti splácet

 možnost odkladu splátky

 co se stane, když se se splátkou opozdíte

 zda potřebujete ručitele

 způsob žádání půjčky – on-line, osobně na pobočce, u vás v bytě, …

Prostudujte si návrh smlouvy o poskytnutí půjčky (úvěru). Pátrejte po dalších 

informacích, které vám možná banky zamlčely.

Je pro vás tato smlouva srozumitelná?

Úkol č. 5: Zvolte si výši měsíčních splátek a dobu splácení

Zjistěte si pomocí on-line kalkulaček, jakými způsoby si můžete od banky půjčit 

50.000,- Kč. 
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Měňte výši měsíčních splátek a dobu splácení. Mějte na paměti, že jeden z vás je pro 

nižší měsíční splátky, druhý zase po delší dobu splácení.

Vaše 4 návrhy na způsob splácení si zaznamenejte do pracovního listu.

Nyní společně rozhodněte, kterou variantu si vyberete. Opět nezapomeňte, jaký postoj 

hájíte.

Zvolenou variantu v pracovním listě označte.

Úkol č. 6: Proč jste zvolili právě tuto půjčku?

Jaké důvody vás vedly k tomu, že jste vybrali právě tuto půjčku? Zaznamenejte tyto 

důvody do pracovního listu.

Jaké argumenty toho druhého vás přesvědčily, že jste vybrali právě zvolenou variantu?

Jaký postoj převážil? Nižší měsíční splátky nebo kratší doba splácení? Nebo jste 

zvolili kompromis? Jak dlouho vám trvalo, než jste se dohodli?

Úkol č. 7: Půjčka od jiných společností

Porovnejte vámi zvolenou půjčku s nabídkou jedné z následujících nebankovních 

společností:

 Provident

 Cofidis

 Homecredit

 Cetelem

Jsou dostupné informace na stránkách stejné nebo podobné? Liší se výrazně úroková 

míra nebo RPSN? Vzali byste si takovouto půjčku?

Zaznamenejte vaše srovnání do pracovního listu.

Úkol č. 8: Co s půjčenými penězi uděláte?

Ještě než si peníze půjčíte, rozhodněte jako manželský pár, co si za částku 50.000 Kč 

pořídíte.

Nezapomeňte, že jste manžel a manželka.

Zaznamenejte váš návrh do pracovního listu včetně předpokládané ceny. Nemusíte 

samozřejmě využít všechny nabízené řádky.

Pokud si nejste jistí, co kolik stojí, využijte odkaz http://www.eobchod.unas.cz.

Úkol č. 9: Jak vám bylo ve zvolených rolích manželky a manžela?

Jak jste se cítili v roli manželky nebo manžela?

Chovali jste se jinak? Komunikovali jste s partnerem jiným způsobem než běžně?

Lišil se způsob komunikace manžela a manželky?
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Činilo vám případně potíže se vcítit do role opačného pohlaví?

Každý z vás poté zaznamená do svého pracovního listu své pocity.

Máte oba napsáno?

Sdělte si tedy navzájem své pocity z hraní rolí, pozorně poslouchejte to, co říká váš 

partner.

Zaznamenejte si to, co vás nejvíce zaujalo z partnerovy řeči, do pracovního listu.

Úkol č. 10: Zhodnoťte práci vaší dvojice a vašeho partnera

Zhodnocení práce a spolupráce nestačí odbýt slovy, že bylo dobré, špatné, to nám nic 

neřekne.

Popište, jak se vám dařilo plnit úkoly webquestu, aby si kdokoli dokázal udělat jasnou 

představu o průběhu vaší práce. Měli jste obtíže s pochopením nějakého úkolu? Hledali 

jste nějaké informace obtížně nebo jste je vůbec nenašli? …

Popište také spolupráci vašeho manželského páru. Podíleli jste se oba na řešení úkolů? 

Nemohli jste se na něčem dohodnout? Jak jste to případně řešili? Věděl každý z vás, co se 

má dělat? …

Oba aspekty nejdříve zhodnoťte společně ve dvojici a poté společně zaznamenejte do 

pracovního listu.

8.4.5 Hodnocení

úroveň řešení doporučený 
rozsah 
bodů

Kvalita a rozsah jednotlivých vypracovaných 
úkolů

Nesplněno 0
Vypracování úkolu není zaznamenáno v žádném PL 
ve dvojici.

Mnoho chyb 1 – 2
Řešení neodpovídá zadání úkolu nebo vypracování 
úkolu je zaznamenáno pouze v jediném PL.

Drobné chyby 3 – 4
Vypracování úkolu není hotové v plném rozsahu 
nebo kvalitě a vypracovaný úkol je zaznamenám 
v obou PL.

Splněno 5 – 6
Úkol je splněn v požadovaném rozsahu a kvalitě a 
je zaznamenám v obou PL dle instrukcí.

Vzorové, př. 
originální řešení

7
Úkol je zaznamenám v obou PL dle instrukcí a 
řešení je originální, popř. jsou použity jiné vhodné 
internetové zdroje než nabízené.

8.4.6 Reflexe spolupráce

Na společné třídní hodnocení této aktivity si připravíte vyplněný pracovní list. Budeme 

vycházet z hodnocení vaší dvojice.
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Pozorně si při ní naslouchejte, poučte se z chyb druhých a všimněte si, co jiným 

funguje a proč. Jaké úkoly byly pro vás nejobtížnější a proč? Co bylo pro vás nejvíce 

přínosné a naopak nejméně? Byla vaše spolupráce účinná a jak ji ještě zlepšit? Jak jste 

řešili případné neshody? …

8.4.7 Reflexe postojů k půjčce

Poté, co jste dokončili tento webquest, si společně shrneme, co jste se během něho 

dozvěděli. Co nového jste zjistili, co vás překvapilo, co jste si naopak potvrdili nebo 

vyvrátili, …

 Myslíte, že budete ve vašem životě potřebovat půjčku? Proč ano, proč ne?

 Vzali byste si za podmínek, které jste zjistili, půjčku?

 Za jakých okolností byste si půjčku vzali a kdy ne?

 Co by hrálo hlavní roli ve vašem případném rozhodování o vzetí půjčky?

 …

8.4.8 Metodické pokyny

Aktivitu je možné zahájit v tomto duchu: Život na dluh se stal u nás běžnou součástí 

života. Až budete starší, možná, že si i vy budete chtít půjčit – na auto, zařízení do bytu, 

exotickou dovolenou. Možná nebudete chtít čekat, než si na to ušetříte. Nebo se možná 

dostanete do tíživé situace, kdy vám nezbude nic jiného, než si půjčit. Půjčit si nebo 

nepůjčit? Takovéto rozhodnutí na vás v budoucnu možná čeká. Kde si ale půjčit? Reklamy 

na půjčky najdete v novinách, v televizi a na internetu. Víte ale, kolik vás bude stát to, že 

vám někdo půjčí? Kolik zaplatíte navíc? Jaké informace vám má banka poskytnut? Na co 

si dávat pozor při uzavírání půjčky a jak lze jednotlivé služby finančních ústavů 

porovnávat a existuje něco jako výhodná půjčka? Jste schopni půjčky každý měsíc splácet? 

Na tyto otázky budete hledat odpovědi ve dvojici.

Poznámka k rozdělení rolí: Role manžel/manželka je pouze motivační a nenese s sebou 

žádnou speciální úlohu. Zdůrazněte, že odpovědnost za práci ve skupině mají stejně jako 

v manželství oba stejnou.

8.4.9 Evaluace

Tuto aktivitu jsem realizoval ve vyučování matematiky v 7. třídě v zimě školního roku 

2008/2009 poté, co jsme uzavřeli téma procenta, jako spíše praktickou ukázku toho, kde se 

můžeme setkat s procenty. Cíle této aktivity však leží spíše než v matematice ve výchově 

k občanství (očekávané výstupy jsou proto z této oblasti). Aktivita může být zařazena jak 
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před probírané téma procenta jako motivační, tak může sloužit jako podklad pro následné 

úlohy s procenty (např. přepočítávání správnosti měsíčních splátek a celkového navýšení).

U úkolu č. 2 – (ne)výhody půjčky – uvedli žáci zajímavé odpovědi. Z odpovědí je 

vidět, že toto téma žáci vnímají velmi silně a již nad ním dříve přemýšleli. Také z odpovědí 

je cítit velký vliv reklamy. Výpovědi žáků jsou autentické.

Výhody, které žáci popsali:

 „Mám peníze hned“; „rychle a jednoduše“

 „Jednoduché splácení“

 „Když potřebujem peníze“

 „Na vše budu mít“

 „Budu mít velkou částku ke které bych se jinak nedostala“

 „1. splátku zaplatí za nás“

 „Nemusím ji splatit ihned“

 „Více možností“

Nevýhody, které žáci popsali:

 „Velké úroky“; „poplatky“

 „Slibujou – nedodržej“; „pracovníci nedodrží co slíbí“; „podvodníci“; 

„okrádání“

 „Velká částka – dlouhé splácení“

 „Splatím víc než jsem si půjčil“

 „Časem nutno splatit“

 „Budu splácet každý měsíc“

 „Vyhrožování/problémy“

Většina dvojic si zvolila stejné příjmení (nebylo to úkolem, ani jim to nebylo 

naznačováno). Pokud tak učinily, manželka si většinou brala příjmení manžela, v jednom 

případě si vzala obě příjmení – své i manžela, v jednom případě si zvolily vymyšlené 

příjmení. I to se může stát předmětem reflexe.

Po prostudování vyplněných pracovních listů navrhuji pozměnit aktivitu v těchto 

ohledech:

Vynechat hledání definice koeficientu navýšení, soustředit se na RPSN a úrokovou 

míru.

Úplně vynechat nebo zjednodušit úkol č. 4 – zjišťování podmínek půjčky, tím, že

nechat žáky najít jen jeden z hledaných aspektů, např. informace, které banka od 
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půjčujícího požaduje. Tento úkol byl definován moc obecně, žáci přesně nevěděli, co mají 

hledat a čeho si všímat.

Druhou část pracovního listu většina dvojic vyplnila celkem nedbale, z odpovědí 

usuzuji, že si již nečetli zadání úkolů na internetových stránkách. Přičítám to možné únavě, 

protože plnit úkoly dle zadaných instrukcí vyžadovalo velké soustředění. Nejvíce se to 

projevilo u úkolu č. 9, který nesplnil má očekávání z hlediska zamýšlené reflexe provedené 

činnosti a jednání žáků během ní. Navrhuji prodloužit dobu na zpracování pracovního listu, 

rozdělit činnost do tří vyučovacích hodin a na konci první a druhé hodiny zařadit 

průběžnou reflexi. V poslední hodině poté zařadit diskuzi nad (ne)výhodami půjčky 

vzhledem k tomu, jaký na ně žáci měli názor před a po této aktivitě. Změnily se jejich 

postoje? Jak a proč?

Taktéž doporučuji aktivitu zařadit do vyššího ročníku, do 8. nebo 9. třídy.

Reflexi je možné vést nejen z hlediska spolupráce ve dvojici, ale také z hlediska toho, 

jak se dařilo žákům pracovat dle instrukcí, jak se vypořádávali s tím, když jim nerozuměli, 

nebo jak se třeba cítili chlapci/dívky, když zastávali roli opačného pohlaví. Jednali stejně, 

nebo naopak své chování změnili a případně jak?

Hodnotit práci podle návrhu v tabulce bylo nad mé síly a myslím si, že to není ani 

možné ani účelné. Tato aktivita by se tedy mohla spíše stát jakousi přípravou na test, který 

by obsahoval otázky ohledně půjček.
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8.4.10 Pracovní listy (zmenšeno)

Úkol č. 1
Vaše jméno: Jméno vašeho partnera:

Role, kterou ve vaší dvojici zastáváš:

Postoj, který v manželském páru zastáváš:

Název vylosované společnosti/produktu:

Úkol č. 2
Výhody půjčky podle tebe:

 ……

 ……

Nevýhody půjčky podle tebe:

 ……

 ……

Největší výhoda půjčky, kterou jsme společně vybrali:

Největší nevýhoda půjčky, kterou jsme společně vybrali:

Úkol č. 3

Co to znamená (popiš vlastními 
slovy)?

Stránka, ze které jste čerpali

RPSN

úroková míra

koeficient navýšení

Úkol č. 4

Úkol č. 5

Výše měsíční splátky Doba splácení RPSN Úroková sazba Koeficient navýšení
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Úkol č. 6

Úkol č. 7

Vylosovaná banka Nebankovní společnost

Úkol č. 8

Název zboží Celková cena

Celkem

Úkol č. 9

Tvoje pocity: Co tě zaujalo z partnerovy řeči:

Úkol č. 10

Zhodnocení plnění úkolů: Zhodnocení vaší spolupráce ve dvojici:
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8.5 Vytvoř vlastní návod na origami

Kompetence:

Kompetence k řešení problémů  ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené 

postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok 

při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní  formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

Očekávané výstupy:

Matematika a její aplikace  Nestandardní aplikační úlohy a problémy  řeší úlohy na

prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova  Seberegulace a sebeorganizace

Mezioborové přesahy a vazby:

---

Pomůcky:

Dataprojektor s PC (případně PC do dvojice), papíry na skládání, on-line dotazník

Časová dotace:

1 vyučovací hodina na složení origami a zadání úkolu, 10 minut na vyplnění dotazníků, 20 minut 

představení výsledků dotazníku a následné reflexe

Oborový cíl:

Žák vytvoří vlastní návod ke složení origami s ohledem na jednoznačnost popsaných kroků.

Žák črtá/rýsuje rovinné útvary vzniklé překládáním papíru.

OSV cíl:

Žák reflektuje svoji práci na domácím úkolu z hlediska přípravy, plánování a dodržování tohoto 

plánu.
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8.5.1 Úvod

Origami je staré japonské umění skládání papíru. Klasické origami se skládají ze 

čtvercového papíru pouhým přehýbáním. Každý list papíru v sobě skrývá nevyčerpatelný 

počet různých tvarů, zvířat, květin.

V současné době je na internetu dostupné nepřeberné množství grafických návodů a na

serveru youtube lze nalézt i mnoho videonávodů.

Ve škole mohou žáci pomocí origami rozvíjet např. svou jemnou motoriku. Origami 

může také sloužit jako nástroj pro řešení různých geometrických úloh. Origami jistě také 

v sobě nese velký motivační potenciál k práci v hodině. 

Tato výuková aktivita se věnuje nejen skládání origami, ale hlavně vytvoření vlastního

návodu k němu. Při této aktivitě se rozvíjí dovednost črtat/rýsovat modely rovinných 

útvarů. Tyto útvary jsou také často poskládány přes sebe, což pochopitelně ztěžuje toto 

znázorňování. Často je třeba zaznamenat určitý pohyb při překládání. To staví žáky před 

problém, jak takové překládání znázornit, aby i ostatní pochopili, jak postupovat.

Při přípravě této aktivity byla pro mě velmi cenná doporučení ke správné učitelově 

demonstraci skládání origami a informace o možných úskalích, která s sebou origami 

přináší, jak je uvádí Boháčová (2009, s. 82–83). Tyto informace jistě přispěly ke 

kvalitnější přípravě na vyučovací hodinu.

Boháčová (2009, s. 20–21) také analyzuje motivační aspekt origami. Uvádí, že origami 

nese prvky novosti, překvapivosti, problémovosti, neurčitosti, neobvyklosti, a tím zvyšuje 

vnitřní motivaci žáků.

Boháčová dále považuje při zařazení origami do výuky za důležité, aby žáci svá 

zjištění při skládání zaznamenávali. Uvádí, že tuto zásadu v hodinách, které si pro účely 

diplomové práce připravila, výrazně zanedbala a práce se třídou se stala neorganizovanou. 

To mě právě inspirovalo k nápadu na vytváření žákovských návodů.

8.5.2 Skládání origami

Skládat origami „Beating heart“41 se žáci naučí v hodině matematiky. Skládání probíhá

v počítačové učebně, kde má každá dvojice žáků k dispozici jeden počítač. Jako motivační 

řeč lze použít informace uvedené výše.

Dnes se naučíme společně skládat origami, které třeba poté můžete dát svým blízkým 

jako originální dárek. A takto toto origami vypadá. Je třeba, abyste dávali pozor na to, jak 

                                                
41 Video na serveru youtube uživatele SUPER1600(2006).
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při skládání postupujeme, protože pak budete doma vytvářet vlastní návod na složení 

tohoto origami.

Na serveru youtube.com si žáci najdou videonávod ke složení origami, aby měli 

možnost sami podle tohoto návodu skládat. Mají také možnost složit origami za pomoci 

učitelových instrukcí a promítání návodu pomocí dataprojektoru.

8.5.3 Zadání domácího úkolu

Vytvoření vlastního návodu dostanou žáci za domácí úkol. Zadání zní úplně 

jednoduše: Vytvoř k origami, které jsme dnes složili, návod, podle kterého ho jiný člověk 

dokáže složit. Není tedy určené, jak má návod vypadat. Jediná podmínka je, aby to opět 

nebylo video. Zadání domácího úkolu je záměrně neurčité, aby podpořilo různorodost 

žákovských řešení. Většina z žáků vlastně nikdy neviděla žádný návod. Je tedy zajímavé, 

jak si žáci sami s tímto problémem poradí.

Při vytváření návodu sleduj hlavně to, jak vnímáš náročnost úkolu, na jaké obtíže 

narazíš a jak se ti je daří překonávat.

8.5.4 Vypracování domácího úkolu

Doma mají žáci k dispozici videonávod na serveru youtube.com, odkaz na video mají 

žáci k dispozici také na známém blogu. V případě, že si žák potřebuje připomenout určité 

kroky, má příležitost se k němu opakovaně vracet. Na vypracování úkolu mají žáci více 

než 2 týdny. Při realizaci této výukové aktivity byl úkol zadán týden před vánočními 

prázdninami a termín odevzdání v 1. lednovém týdnu. Žáci se tak mohli sami rozhodnout, 

kdy úkol v průběhu 3 týdnů vypracují. To, kdy se do úkolu pustili, jestli ho odkládali a 

proč, se stalo předmětem následné reflexe.

8.5.5 Reflexe

Pomineme-li skládačky, jako je třeba vlaštovka, lodička apod., bylo to pro většinu 

žáků úplně první setkání s origami. Žáci tak byli postaveni před poměrně nelehký úkol, 

kdy se museli vyrovnat s poměrně velkým množstvím obtíží. Za pomoci reflexe této 

činnosti si mohli uvědomit, jaké strategie řešení byly účinné, jak se vyrovnávat s problémy 

při řešení praktické činnosti, jak takovou činnost lépe naplánovat, …

Reflexe probíhala na dvou úrovních. Nejdříve žáci, co odevzdali úkol, vyplnili on-line 

dotazník42, který zjišťoval jejich postoje k tomuto úkolu a průběh tvorby návodů. Některé 

                                                
42 Dotazník byl vytvořen v prostředí Google docs (Prikner, 2010).
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otázky vedly žáky k zamyšlení a zrevidování jejich pracovního postupu a přínosu celé 

aktivity.

Druhá fáze reflexe probíhala v celé třídě. Žákům byly představeny jejich odpovědi a 

poté jim byl poskytnut prostor pro jejich další připomínky, doplnění. Následovaly 

doplňující otázky, které vyplynuly z vyplněných dotazníků. 

Žákovské práce a data získaná v dotaznících byly podkladem k minivýzkumu, který 

jsem zpracovával v rámci svého studia na PedfUK na katedře matematiky v semináři 

Výzkum v didaktice matematiky pod vedením J. Novotné. Shrnuté výsledky tohoto 

minivýzkumu jsou uvedeny v kapitole 7.5.7.

8.5.6 Poznámka k reflexi

Původní záměr byl reflektovat, jak děti postupovaly při tvorbě návodu a jak se 

vyrovnávaly s obtížemi, na které narazily, jak např. překonávaly lenost nebo jaký vliv mělo 

na jejich postoj k úkolu to, že je bavil/nebavil. V odpovědích se však objevily podněty, 

které vedly reflexi k více oblastem z OSV. Níže je uvedena nabídka otázek, které vyučující 

může položit.

Jaké kroky vám přišly nejtěžší popsat a proč? Jak by se tyto kroky daly nejlépe 

zakreslit/popsat. Co je pro vás obtížnější? Zapisovat postup slovy nebo obrázky? Co byste 

doporučili dalším, kteří by takový návod také sestavovali? Stávalo se, že jste svoji práci 

předělávali? Jak jste řešili obtíže, které se vyskytly? Udělali jste úkol najednou nebo jste se 

k němu opakovaně vraceli? Udělali jste si nějaký plán, jak budete postupovat? Jak jste si 

stanovili čas, kdy budete pracovat na tomto úkolu? Odkládali jste tento úkol? Co vás 

případně od úkolu odvádělo? Pomohl vám úkol v tom být lepší v črtání/rýsování? Čím?

8.5.7 Typy žákovských návodů

Žáci odevzdali celkem 62 návodů. Z toho

 13 návodů čistě textových,

 23 textových návodů doplněných diagramy, často byly naznačeny přehyby a 

směr překládání,

 11 grafických návodů, někdy doplněné krátkým textem,

 4 návody byly nafoceny, někdy doplněné textovými instrukcemi,

 8 návodů obsahovalo origami složené v jednotlivých mezikrocích, které byly 

nalepeny na papíře, někdy doplněné textovými instrukcemi,

 3 návody byly vytvořeny na jiné origami.
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Některé z vytvořených návodů jsou uvedeny v příloze C.

8.5.7 Evaluace celé výukové aktivity

K evaluaci této aktivity byl použit on-line dotazník. Některé aspekty této aktivity tak 

mohly být zhodnoceny pomocí získaných dat.

Samotné skládání origami žáky většinou spíše bavilo, přesto by si podobnou aktivitu 

v budoucnu téměř třetina žáků nezopakovala nebo spíše nezopakovala. Myslím, že 

samotné skládání považovaly děti za zábavné, ale obtížnost vytváření návodu některé 

z nich odradila od zopakování této aktivity.

Necelá třetina žáků uvedla, co jim na tomto úkolu přišlo přínosné. Nejvíce oceňovali, 

že se naučili skládat nějaké origami. Jedna žačka ocenila, že je teď mnohem lepší 

v rýsování, jiná zas, že se procvičila v kreslení detailů. Někteří ocenili, že mohli vytvářet 

návod, vyzkoušeli si, jak něco vysvětlit na papíře a ne ústně. Jeden žák ocenil, že si 

tvorbou návodu lépe zapamatoval postup.

Přibližně třetina žáků považovala svůj návod za srozumitelný nebo spíše srozumitelný, 

další třetina za nesrozumitelný nebo spíše nesrozumitelný a poslední třetina nemá na 

srozumitelnost vlastního návodu vyhraněný názor.

Přes 40 % žáků hledalo pomoc v tištěných nebo elektronických zdrojích. 10 z nich 

současně vyhledalo pomoc u jiné osoby. 16 dětí využilo pouze internet a 17 dětí pouze 

osobu ze svého okolí. Více než polovina žáků radu u jiných osob nehledala. Pokud pomoc 

vyhledali, šli nejčastěji za rodičem (12krát), vrstevníkem (6krát), sourozencem (4krát). 

Několik žáků uvedlo, s čím jim tyto osoby pomohly. Často se v tomto případě jednalo 

o radu ohledně názvu nějakého geometrického útvaru. 3 žáci také uvedli, že dali jiné osobě 

složit origami podle jejich návodu, aby se ujistili, že je srozumitelný, a případně jej podle 

jejich připomínek opravili.

Žáci popsali také obtíže, které překonávali, a jak se s nimi vyrovnávali. Žáci často 

uváděli, že jim dělo problémy znázornit nebo popsat různá zasouvání a složitější ohyby. 

Pokud žáci tvořili grafický návod, opakovaně vytvořené obrázky gumovali a 

překreslovali, než byli s výsledkem spokojeni. Někteří tento problém vyřešili zvětšením 

dané oblasti, aby nákres byl přehlednější. Někteří si pomohli uvedením doprovodného 

textu.

Pokud se žáci rozhodli použít více textového návodu, bylo pro ně velmi obtížné najít 

slova pro popsání některých ohybů. Tito žáci si někdy vymysleli svá vlastní slova. Např. 
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žák, který vytvořil čistě textový návod (viz příloha C), uvedl ve svém návodu slovo 

podplocha.

Někteří žáci však nakreslili nebo popsali vše na první pokus a moc se nezabývali tím, 

jestli je jejich návod srozumitelný. Chtěli prostě jen splnit úkol.

Žáci, kteří fotili, měli problém se správným světlem. Aby byl návod srozumitelný, 

měly být vidět přehyby. Použili tak často barevný papír a světlo, které osvětlovalo 

exponovanou plochu ze strany.

Několik žáků také uvedlo, že si opakovaně origami skládali a rozkládali, aby si co 

nejlépe prohlédli, co se s papírem děje.

Osobně jsem byl překvapen různými přístupy, jaké při tvorbě návodů žáci použili. 

Očekával jsem, že si žáci najdou nějaký jiný návod k origami a využijí ustálených 

znázornění překládání. Možná jsem to předpokládal, protože bych asi tak postupoval sám. 

Žáci však např. jednotlivé kroky fotili, nebo srdce postupně skládali a jednotlivé 

mezikroky lepili vedle sebe na papír. Vůbec jsem pak nepředpokládal, že by někdo 

vytvořil čistě textový návod. Takový způsob považuji za velmi obtížný, ale výsledný 

návod může být pro zkušeného origamistu srozumitelný. Také můj předpoklad nebyl, že 

žáci dají svůj návod k posouzení jiným osobám.
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9 Závěr

Na základě prostudované odborné literatury a vlastních zkušeností s propojováním 

OSV a konstruktivisticky pojatého vyučování matematiky mohu konstatovat, že toto 

spojení je přínosné pro obě zmiňované oblasti.

Ve vyučování matematiky lze využívat mnoho metod OSV, které mohou zvýšit 

motivaci k učení matematiky, mohou nabídnout žákům matematiku v atraktivním hávu a 

v neposlední řadě mohou vést k účinnějšímu vyučování. Kromě těchto metod může učitel 

matematiky využívat a dále rozvíjet dovednosti, které jsou obsahem OSV. Tyto dovednosti 

jsou dobrým předpokladem pro účinné vyučování matematiky v konstruktivistickém 

duchu.

A naopak. Ve vyučování matematiky lze rozvíjet dovednosti, které jsou obsahem 

OSV. Vyučování matematiky tak může přispět k naplňování cílů OSV, zvláště těch, které 

jsou spjaté s formováním studijních dovedností, rozvíjením a utvářením dovedností pro 

spolupráci a dobré komunikace.

V kapitolách 5 a 6 jsem popsal společné charakteristiky obou oblastí a v kapitole 8 

jsem na konkrétních výukových aktivitách ukázal, jak by toto propojení mohlo fungovat v 

praxi.

Nastíněné propojení je však účinné pouze za určitých podmínek. Pro účinnou a 

bezpečnou OSV je nutné dodržet určitá pravidla a postupy. Za nejdůležitější považuji 

zařazení reflexe zařazených aktivit, která je vedena vzhledem ke stanovenému cíli. Bez 

promyšlených reflexí budou naplňovány cíle OSV i matematiky spíše náhodně. Neméně 

důležité je také dodržet metodické principy OSV, popsaný didaktický cyklus a pravidla 

psychické bezpečnosti. Požadované propojení také nenastane, pokud budeme v běžné 

výuce používat metody vlastní OSV. Bez širších znalostí, které jsou ve zkratce uvedené 

v kapitole 3, je nelze použít k účinné a bezpečné OSV.

Není také vhodné se během vyučování matematiky zaměřovat na cíle z oblasti OSV za 

každou cenu. Tyto cíle bychom měli zařazovat skutečně jen tam, kde se příliš nebude 

odvádět pozornost od oborového cíle. Nesmíme zapomínat, že hlavním cílem vyučování 

matematiky je matematika. Ve vyučování vedené v konstruktivistickém duchu se však 

přímo nabízí např. reflektování kooperativních činností, způsobů komunikace při 

objevování nových poznatků nebo způsobů objevování těchto nových poznatků.
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Popsané propojení také klade na učitele mnoho požadavků na jeho schopnosti, 

dovednosti, znalosti i postoje. Učitel ve třídě nevystupuje jako nositel veškerého vědění a 

pravd. Je průvodcem žáků na cestě k jejich poznání k matematice i k sobě samým. To 

vyžaduje kvalitativně úplně jiné kompetence než dosud. Vyučující, který se rozhodne pro 

tuto cestu, by měl v ideálním případě mít absolvovaný osobnostní výcvik, případně kurz 

zaměřený na komunikaci ve třídě. Učitel by měl být otevřený k podnětům, které žáci sami 

do vyučování přináší, ať se již jedná o ty matematické, nebo ty z oblasti OSV. Také by měl 

být připraven reagovat na neočekávané situace, které takovéto vyučování jistě přináší. 

Často se totiž nabídne taková situace, kterou je vhodné reflektovat z hlediska OSV a byla 

by škoda ji nevyužít.

Za největší přínos této práce považuji vytvoření výukových aktivit, které mohou být

dobrou inspirací pro učitele. Navíc tyto aktivity byly realizovány a následně evaluovány. 

Lze se tak poučit z popsaných chyb.

V průběhu vzniku této práce se ukázalo, že by bylo přínosné evidovat podnětné 

situace, které se během vyučování vyskytly. Přestože není vždy možné tyto situace znovu 

navodit, mohly by inspirovat jiné učitele, případně by se mohly stát základem pro 

vytvoření nových aktivit využívající propojení matematiky a OSV.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nám všem dává možnost 

nastíněný způsob vyučování matematiky realizovat a ukázat tak žákům význam 

matematického vzdělání.
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