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Název: Náměty na využití historie matematiky ve výuce 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití historie matematiky ve výuce. Je rozdělena do 
dvou částí. Teoretická část popisuje některé názory na zařazení historie matematiky do jejího 
vyučování. Představuji zde také tzv. genetický princip, který se zasazuje o zařazení historických 
prvků do výuky. Dále zkoumám některé učebnice matematiky (pro základní školy, gymnázia 
a nižší ročníky víceletých gymnázií) z hlediska historických poznámek a úloh v nich zahrnutých. 
Cílem praktické části bylo vytvoření několika námětů na výuku matematiky s historickými prvky 
a jejich realizace ve výuce, která proběhla během tzv. oborových dnů na FZŠ Táborská. Průběh 
práce v rámci dvou oborových dnů je podrobně popsán a analyzován a na základě získaných 
zkušeností byly vypracovány dva návrhy na vyučování („Indie a Indické násobení“ 
a „Pythagoras, pythagorejci a figurální čísla“), ve kterých jsem propojila matematiku, dějepis 
a  zeměpis. Příloha obsahuje vlastní pracovní listy pro žáky a prezentace pro učitele. 
 

 

 

 

 

Title: Using the History of Mathematics in the Teaching of Mathematics 

Abstract 

The thesis focuses on the possibilities of using the history of mathematics in its teaching. It is 
divided into two parts. The theoretical part describes some opinions on the use of the history of 
mathematics in mathematical teaching. So called genetic principle which strives for the inclusion 
of historical elements in teaching is elaborated in detail. Next, some textbooks for primary and 
secondary schools are analysed from the point of view of included historical notes and problems. 
The goal of the practical part was to make proposals for the teaching of mathematics with 
historical elements and their realisation in teaching practice. It was organised during  so called 
project days at a Faculty Primary School. The course of work in two project days is described in 
detail and analysed and based on the results of analysis, two proposals connecting mathematics, 
history and geography are made, namely “India and Indian multiplication” and “Pythagoras, the 
Brotherhood of Pythagoreans and figural numbers“. Original worksheets for pupils 
and presentation for teachers are included in the appendix.  
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Úvod 
 

Historie matematiky k matematice nepochybně patří, tvoří její významnou část. Sama 

jsem se s ní poprvé setkala během přednášek na vysoké škole, kdy jsem byla seznámena 

jednak se základními informacemi o významných osobnostech matematiky, ale také se setkala 

se zajímavými úlohami, které se historie matematiky týkaly. Obsah přednášek se mi zdál 

natolik poutavý, že jsem začala přemýšlet o tom, zda by se některé historické poznatky mohly 

použít v běžné výuce matematiky a také jak moc by pomohly zvýšit efektivitu vyučování či 

motivaci žáků. Právě z těchto důvodů jsem se rozhodla pro dané téma. 

Cílem mé práce je a) sumarizovat poznatky z některých zdrojů, které se zabývají 

využitím historie matematiky ve výuce, b) analyzovat učebnice z hlediska jejich využití 

poznatků z historie matematiky, c) navrhnout a realizovat výukové experimenty, kde budou 

poznatky z historie matematiky zahrnuty ve výuce matematiky, d) na základě výsledků 

experimentů navrhnout dvě výukové jednotky s využitím historie matematiky.  

Diplomovou práci jsem rozdělila do několika částí. V teoretické části nejdříve shrnuji 

různé názory na zařazení historie matematiky do výuky (kapitola 1) a dále podrobněji 

rozpracovávám tzv. genetickou metodu, která se zasazuje o včlenění historických prvků do 

výuky (kapitola 2). Popisuji nejen její význam a dělení, ale také její rozdílná chápání, protože 

mnoho osobností zasazujících se o její využití ve výuce matematiky ji často chápalo různým 

způsobem a jedno univerzální vymezení genetické metody podle mého názoru neexistuje.  

Protože je mým druhým aprobačním předmětem německý jazyk, čerpala jsem informace 

do značné míry z německých knih. Tyto knihy zatím nevyšly v českém překladu, tudíž jsem 

vybrané pasáže překládala sama a pro úplnost jsem původní texty vložila do poznámky pod 

čarou. 

Teoretickou část ukončuje kapitola 3, která mapuje výskyt prvků z historie matematiky 

v učebnicích. Vzhledem k mému oboru (učitelství pro 2. stupeň a střední školy) jsem vybrala 

jednu řadu učebnic pro základní školy, dále pro ročníky nižšího gymnázia a pro gymnázia. 

Sledovala jsem nejen historický obsah, ale také možnosti jeho využití ve výuce matematiky 

a funkce, které v učebnicích tyto poznatky plní.  

Jádro práce tvoří kapitola, která shrnuje výukové experimenty, v nichž byly použity 

prvky z historie matematiky. Získala jsem totiž možnost podílet se na tzv. oborových dnech 

na FZŠ Táborská v Praze, jejichž obsahem byla částečně právě historie matematiky. Podrobně 
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popisuji přípravu dvou oborových dnů a jejich následnou realizaci, kterou zpracovávám na 

základě přímých pozorování a videozáznamů. Většinu materiálů, které byly v těchto dnech 

využity, jsem vytvořila sama.  

Zkušenosti s využitím prvků historie matematiky v rámci oborových dnů jsem 

zpracovala v poslední, páté kapitole, která obsahuje mé dva návrhy na vyučování spojující 

matematiku s historickými prvky. Jedná se o téma „Indie a Indické násobení“ a „Pythagoras, 

pythagorejci a figurální čísla“. Tyto návrhy jsou doplněny prezentací a pracovními listy pro 

žáky, které jsou uvedeny v příloze. 

V závěru jsou formulovány odpovědi na otázky uvedené výše. Práce je doplněna 

seznamem literatury. 
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1 Různé názory na zařazení historie matematiky do výuky 

 

„Proniknout do matematiky může jen ten, kdo opakuje vlastní činností krok za krokem 

celý vývoj; není přece možné pochopit ani jeden matematický pojem, aniž bychom do něj 

zahrnuli všechny předcházející pojmy i s jejich vztahy, které vedly k jeho stvoření.“1 

(Felix Klein) 

 

Oborníci stále diskutují o smysluplnosti využití historického vývoje ve výuce. 

V různých publikacích vyjadřují autoři své přesvědčení, že při zařazení historie matematiky 

do výuky může být dosaženo zlepšení vyučování matematiky (např. Kronfellner, 1998). 

Mnozí autoři se také domnívají, že historie matematiky je ta správná cesta k porozumění 

matematice. Například Phillip S. Jones (Jones, 1978, citováno v Kronfellner, 1998) očekává, 

že při vhodném použití historie matematiky ve výuce žáci pochopí i smysl matematiky, 

tj. získají odpověď na otázku ‚proč‘: „U čit tak, aby žáci rozuměli ‚proč‘ [něco platí], učit, aby 

věděli a rozuměli, učit tak, aby žáci porozuměli a ocenili podstatu, roli a fascinující stránky 

matematiky. Učit tak, aby žáci věděli, že se matematika stále vyvíjí. [...]‚cit pro historii‘ [...] 

sám o sobě tyto cíle nezaručí. Nicméně pokud je správně využit, je cit pro historii spolu se 

současným stavem poznání matematiky a jejího využití důležitou pomůckou v rukou učitele, 

který vyučuje ‚proč‘.“ (s. 5)2 Historie má také přispět k tomu, že matematika bude 

představena žákům jako dynamický proces, což není v tradiční výuce tolik patrné. (Rogers, 

1976, citováno v Kronfellner, 1998) 

Důvodem zařazení historických souvislostí do výuky matematiky nemá být jen lepší 

porozumění matematice, ale také možná pomoc učitelům rozvíjet u žáků vhodný obraz 

o matematice a jejím vyučování (Kronfellner, 1998). Podle Dirka J. Struika (Struik, 1981, 

citováno v Kronfellner, 1998) nenabízí historie matematiky jen možnost lépe porozumět 

                                                 
1 „In die Matematik kann nur eindringen, wer durch eigene Arbeit Schritt für Schritt die ganze Entwicklung 
wiederholt; es ist doch unmöglich, auch nur einen mathematischen Begriff zu erfassen, ohne all die 
davorliegenden Begriffe und ihre Verbindungen in sich aufgenommen zu haben, die zu einer Erschaffung 
führten.“ ( F. Klein) 
2 „teaching so that students understand the ´whys´, teaching for meaning and understanding, teaching so that 
children see and appreciate the nature, role, and fascination of mathematics, teaching so that students know that 
men are still creating mathematics ... The ´sense of history´ ... will not, of itself, secure these objectives. 
However, properly used, a sense of the history of mathematics, coupled with an up-to-date knowledge of 
mathematics and its uses, is a significant tool in the hands of a teacher who teaches ´why´.” 
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matematickému vývoji, ale také možnost pedagogickou. Tvrdí, že historie matematiky „nabízí 

předpoklad pro porozumění vývoji matematického vzdělání minulosti a současnosti“. (str. 6)3 

Jiní jsou toho názoru, že historie matematiky může přispět k poznání všeobecného 

a matematiku překračujícího kulturního pozadí. Také Christoph J. Scriba (Scriba, 1983, 

citováno v Kronfellner, 1998) říká, že matematika je částí naší kultury a bez historického 

pozorování je jako kulturní jev nepochopitelná. „Otázka, zda může historie matematiky něčím 

přispět ke zlepšení matematického vyučování – stejně ve školní jako ve vysokoškolské 

výuce –, je špatně položena. Musí spíše znít: je matematika bez historie matematiky vůbec 

představitelná? Všechno další vyplývá z odpovědi, která může znít jen: Ne, matematika bez 

své historie neexistuje.“ (str. 8)4 Frank Swetz připisuje tradiční výuce matematiky vinu na 

tom, že si spousta žáků vytváří vůči matematice psychické bloky. A právě ty by se mohly 

odbourávat pomocí včlenění historického vývoje do výuky. Ve využití historie ve vyučování 

matematiky vidí ještě jiný smysl, a to ten, že pomáhá uvádět do společnosti mladé lidi, 

poskytuje jim vědomí tradice a pocit sounáležitosti. (Swetz, 1984, citováno v Kronfellner, 

1998)  

Podle Andrease Vohnse (2003) lze obecně hovořit o třech důvodech, proč by se měli 

žáci zabývat historií matematiky. První z nich se nazývá „vědecko-teoretický“ a spočívá 

v tom, že historie matematiky poskytuje přiměřený obraz o matematice. Tento obraz 

představuje protipól k formalistickému obrazu matematiky, podle něhož matematika odpovídá 

formálnímu systému axiomů, důkazů a logických závěrů. Právě tento důvod je důležitý 

především pro učitele matematiky, protože ten by měl mít adekvátní obraz o matematice, aby 

jej mohl zprostředkovat svým žákům.  

Na žáky by měl být zaměřen další z důvodů, a to „teoreticko-vzdělávací“5. Historie 

matematiky ve vyučování by měla poskytnout obraz o matematice jako vyučovacím 

předmětu, který má základ ve vědě. Sem je zařazen i fakt, že historie matematiky může být 

sama o sobě základem vzdělávání.  

                                                 
3 „It offers background for the understanding of trends in mathematical education of past and present.“ 
4 „Die Frage, ob die Geschichte der Mathematik etwas zur Verbesserung des mathematischen Unterrichts 
beitragen kann – gleich ob im Schul- oder im Hochschulunterricht – ist falsch gestellt. Es muss vielmehr heißen: 
Ist Mathematik ohne Geschichte der Mathematik überhaupt denkbar? Alles Weitere folgt aus der Antwort, die 
nur lauten kann: Nein, es gibt keine Mathematik ohne ihre Geschichte.“ 
5 „der bildungstheoretische Aspekt“ 
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Třetím důvodem je „učebně-teoretický“6 nebo také „výukově-metodický“7, který se 

zaměřuje na rovinu konkrétního vyučování matematiky. Právě zahrnutí historických elementů 

do výuky matematiky může mít následující různorodé pozitivní dopady: historické zdroje by 

mohly představovat zajímavé problémy pro výuku matematiky, k motivaci by mohlo přispět 

odhalování historických souvislostí, dále je předpokládána souvislost individuálního 

a historického vývoje, která má být užitečná, mluví se o genetické metodě. (Vohns, 2003) 

Vztah historie matematiky a didaktiky matematiky a její propojenost s dalšími obory 

vyjádřil Erich Wittmann diagramem na obr. 1.1. Jak je z obrázku patrné, historie matematiky 

ovlivňuje didaktiku matematiky stejně jako např. matematika sama.  

 

       

      Obr. 1.1 
      (Wittmann, 1998, pozn. vlastní překlad termínů) 

 

Ale existují i záporné postoje k začlenění historie matematiky do výuky. 

Hans Freudenthal (Freudenthal, 1978, citováno v Kronfellner, 1998) pochybuje, že znalost 

některých historických matematických faktů by mohla podpořit porozumění žáka. Detlef 

Spalt (Spalt, 1987, citováno v Kronfellner, 1998) se obává, aby nedošlo k minimalizaci a ke 

zkreslení matematických dějin.  

                                                 
6  „der lerntheoretische Aspekt“ 
7 „der unterrichtsmethodische Aspekt“ 
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2 Genetická metoda 

 

„Vyučování, které není založeno geneticky, se nezdá být dnes už přijatelné“8 – tak smýšlí 

o významu genetického principu v didaktice přírodních věd Walter Jung. 

 

Gert Schubring (1978) uvádí, že genetická metoda usiluje o zabudování historických 

prvků do výuky matematiky a o překonání formalismu ve vyučování. Vznik formalismu 

spatřuje v tom, že je matematika vyučována jako „hotová“, tzn. látka je vysvětlována za 

pomoci definic matematických pojmů. 

V této kapitole se podíváme na vymezení pojmu genetická metoda a na některé její 

zastánce. Vycházím přitom převážně z německých zdrojů, proto se bude jednat zpravidla 

o německé reálie.9 

 

2.1 Historicko-genetická a psychologicko-genetická metoda 

Slovo „genetický“ pochází z řeckého slova „genese“, znamenající „vznik, vývoj“10 

(Schaub, Zenke, 1995, citováno v Möller, 2001, str. 15). Odkazuje se tedy na to, že jádro 

významu spočívá ve vzniku a vývoji vědomosti. Pro toto slovo existují dva hlavní významy: 

historicko-genetický a psychologicko-genetický. První jmenovaný sleduje historický vývoj 

objektu, v centru tedy stojí daný objekt. U druhého je ve středu zájmu vývoj dítěte. Žáci jsou 

poté chápáni jako „stavitelé vlastních poznatků“ (Vohns, 2003, str. 13)11.  

I když jsou historicko-genetická a psychologicko-genetická metoda rozdílné, jistým 

způsobem spolu souvisí: obě metody vycházejí z představy, že existuje paralela mezi vývojem 

poznatku individuálního předmětu poznání a historicko-společenského vývoje poznatku. 

Někteří matematici se shodují v tom, že dítě ve svém vývoji prochází podobnými fázemi jako 

vývoj vědy. Mnozí z nich se přitom opírají o biogenetický zákon12. Henri Poincaré13 to 

objasnil: „Zoologové tvrdí, že embryonální vývoj zvířete prodělá v krátkém čase celou historii 

                                                 
8 „Unterricht, der nicht genetisch angelegt ist, (scheint) heute nicht mehr akzeptabel zu sein.“ 
9 Pokud je mi známo, nebylo toto téma pro české prostředí dosud zpracováno. 
10„Entstehung, Entwicklung“ 
11 „Baumeister der eigenen Erkenntnis“ 
12 Tento zákon byl rozpracován německým biologem E. H. P. A. Haeckelem, který se hlásil 
k darwinismu.(http://leccos.com/index.php/clanky/biogeneticky-zakon, 11.6.2010). 
13 francouzský fyzik, matematik, astronom a filosof 
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svých předků z geologických období. Stejně tomu je u vývoje lidské duše. Vychovatel musí 

provádět dítě všemi etapami, které prodělali jeho předci, značně rychleji. […] V tomto smyslu 

musí být historie vědy náš nejvznešenější vůdce.“ (Poincaré, 1914 citováno v Schubring, 

1978, str. 187)14  

 

2.2 Významné osobnosti a mezníky v historii genetické metody 

Manfred Kronfellner (1998) uvádí, že genetická metoda bývá sice spojována především 

s osobou Felixe Kleina, ale pravdou je, že vznikla díky novodobé vědě. Zásadní myšlenky 

však byly vyřknuty mnohem dříve.  

Rozhodujícím obratem byl přelom 18. a 19 století. Důležitý mezník ve změně 

charakteru genetického principu nastal kolem roku 1800. Jednalo se o období průmyslové 

revoluce, kdy se zvyšovaly nároky na všeobecné vzdělání.  

Genetická metoda se rozvinula v 60. a 70. letech minulého století jako reakce na Novou 

matematiku (New Math; v Československu byla zavedena pod názvem modernizace 

matematiky), což byla mezinárodní reforma vyučování matematiky.  

2.2.1 Friedrich Wilhelm Lindner (1779-1864)  

Schubring (1978) tvrdí, že se genetická metoda jako pedagogicko-didaktická koncepce 

objevila poprvé jako historicko-genetická metoda u Lindnera, německého učitele, profesora 

katechetiky a pedagogiky. Jeho myšlenkou bylo, že historie některého jevu tvoří důležitou 

část všeho následujícího.  

Podle něj má být předmět vyučován v tom sledu, jak byl postupně objeven. První vědou, 

která musí být vyučována, se má stát právě matematika, protože je základem všech ostatních 

věd. Genetická část se dle něj vztahuje na pořadí, ve kterém jsou jednotlivé předměty 

vyučovány. Dále zdůrazňuje, že se musí při výuce přísně dodržovat posloupnost látky. Začíná 

se tou částí, která je podmínkou a základem existence další části.  

Lindner dále uvedl, že lze aplikovat historicko-genetickou metodu na všechny školní 

předměty. Ve své metodě nebral v úvahu rozdíl mezi základní školou a vysokou školou.  

 

                                                 
14 „Die Zoologem behaupten, daß die embryonale Entwicklung eines Tieres in sehr kurzer Zeit die ganze 
Geschichte seiner Vorfahren in den geologischen Epochen durchmacht. Ebenso scheint es mit der Entwicklung 
des menschlichen Geistes zu sein. Der Erzieher muß das Kind durch alle Pasen führen, die seine Vorfahren 
durchgemacht haben, bedeutend schneller, aber ohne eine Etappe hinter sich zu verbrennen [ sic! ] . In diesem 
Sinne muß die Geschichte der Wissenschaft unser vornehmster Führer sein.“ 
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2.2.2 Karl Mager (1810-1858) 

Podle Schubringa (1978) byla první koncepce genetické metody rozvinuta pro školní 

vyučování Magerem, který ji důkladně propracoval. Tato koncepce vycházela ze specifik 

školního vyučování. Ve školství kritizoval syntetickou15 a analytickou16 metodu a genetická 

metoda měla překonat nevýhody právě těchto dvou zmiňovaných metod. Mager vypracoval 

vedle konkretizace genetické metody ještě výukový materiál pro vyučování matematiky.  

Genetický princip získal důležité postavení jako centrální didaktický princip v didaktice 

matematiky na gymnáziích v Německu. Hlavní podíl výuky spočíval v geometrii, přesněji 

řečeno v euklidovské geometrii. Výuka aritmetiky zaujímala jen malou část a začínala teprve 

ve vyšších třídách. Matematika si držela své místo na gymnáziích tím, že byla rozvíjena 

schopnost uvažovat.  

Od 70. let 19. století platila genetická metoda jako vládnoucí pro výuku matematiky, 

zejména pro výuku geometrie. I vydavatel prvního matematicko-didaktického časopisu 

s názvem „Zeitschrift für den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht“ 

v Německu se stále vyslovoval pro genetickou metodu jako nejlepší metoda pro výuku. 

Představitelé této metody mezi sebou diskutovali o jejím správném výkladu. Např. jeden 

z nich, Günter M. Ziegler, byl kritizován za špatné pochopení genetického vyučování, protože 

by dle něj genetická metoda musela naučit žáka nalézat geometrické znalosti, což by 

znamenalo, že by např. museli žáci z definice rovnoběžníku hledat jeho vlastnosti.  

2.2.3 Felix Klein (1849-1925) 

Nový podnět k orientaci na genetický princip v matematice nastal na konci 19. století, 

a to díky tzv. meranské reformě. Tato reforma je často spojována s Kleinem. V meranském 

programu z roku 1905 (základ pro realizaci reformy výuky) prosadil Klein mnoho svých 

představ. Bylo pro něj samozřejmé, že vysvětlení látky pro výuku provedl na základě 

genetické metody. Klein užíval různá chápání genetické metody, psychologicko-genetické 

i historicko-genetické. Říkal, že „místo dřívější systematiky se volá po genetickém uspořádání 

matematické učební látky, […] , výkladu členěném na základě heuristiky – všechno 

s vědomým přizpůsobením ještě nerozvinutému porozumění žáka, který se nesmí 

                                                 
15 Jedna z metod vyučování. Dle Magera (1846, citováno v Schubring 1978) je začátkem syntetické metody 
sylogismus, typická je stavba celku z částí. 
16 Jedna z metod vyučování. Dle Magera je začátkem analytické metody indukce (1846, citováno v Schubring 
1978). 
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‚přetěžovat´“17. (Schubring, 1978, str. 143) Klein se přitom opíral o biogenetický zákon. Jeho 

názor se stal terčem kritiky Alfreda Pringsheima, který se domníval, že by se biogenetický 

zákon neměl přenášet na výuku, ale že by se lidé měli učit z dějin vývoje vědy, aby se 

vyvarovali chyb, kterých se dopustily mladší generace. Dále tvrdil, že každý tvor prodělává 

vývojový proces jako věda sama, pokud mu však není předvedena lepší cesta. Existuje-li 

taková cesta, má vyučující povinnost mu takovou cestu nejen ukázat, ale i upravit. 

(Schubring, 1978, Vohns, 2003) 

Schubring (1978) zmiňuje také Bencharu Branforda, který uplatnil biogenetický zákon 

jako didaktický princip, který se mohl užívat jako všestranný prostředek k řešení různých 

problémů, např. sociálních, pedagogických apod. Mohou se jím spojovat výsledky historie 

matematiky, filosofie matematiky a praktické zkušenosti z vyučování. Otto Toeplitz (1881–

1940) rozvíjel genetickou metodu jako matematicko-didaktický koncept. Vyvinul nepřímou 

genetickou metodu, která nebyla orientována na zprostředkování detailů historie matematiky, 

ale na to podstatné ve vývoji obsahů matematiky. 

Po konci druhé světové války nastala nejistá situace. Do konce 50. let vládla obzvláště 

na gymnáziích v Německu tzv. exemplární metoda. Nejednalo se o didaktický princip, spíše 

zahrnovala hledání opodstatnění pro koncepci všeobecného vzdělávání, která definovala 

gymnázium jako prostředí pro nejvyšší formu vzdělání. Hledání nové koncepce všeobecného 

vzdělávání nebylo příliš úspěšné, protože se vyučovací předměty nedokázaly sjednotit na 

jediné koncepci a objevily pouze, jak vedle sebe existovat. Všeobecné vzdělávání bylo tedy 

vymezeno jako souhrn hodnot vzdělání jednotlivých oborů.  

2.2.4 Martin Wagenschein (1896-1988) 

Jak zmiňuje Schubring (1978), genetická metoda byla opět doporučována v didaktice 

matematiky od začátku šedesátých let a i mezi učiteli získala velký vliv. Přechod z exemplární 

ke genetické metodě byl velmi zřetelný u didaktika matematiky, který byl hlavním zástupcem 

obou metod. Touto osobností byl Wagenschein, fyzik a matematik, který se až později stal 

pedagogem. Didaktiku genetického vyučování rozvinul pro výuku matematiky a oblast 

přírodních věd. Snažil se o propojení naučeného s tím, co již žák znal, a o samostatné myšlení 

žáků.  

                                                 
17 „Statt der früheren Systematik wünscht man eine genetische Anordnung des mathematischen Lehrstoffes, eine 
analysierende Beweisführung, einen heuristisch-gegliederten Vortrag, - alles mit bewußter Anpassung an die 
noch unentwickelte Fassungskraft des Schülers, den man nicht ´überbürden´darf“ 
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Nutno ještě dodat, že pro Wagenscheina bylo učení genetickým procesem. Podle 

genetické metody by měl učitel navázat na znalosti a zkušenosti, se kterými dítě do 

vyučovacího procesu přichází.  

Vzdělání se rozvíjelo, jen pokud dobře „zakořenilo“, a to mělo jediný důvod – mělo 

vhodnou půdu. Tato půda představovala pro Wagenscheina náš svět zkušeností a přírody 

s nejrůznějšími jevy.  

Wagenschein mimo jiné vyřkl výrok: „Geneze není historie!“18 (Vohns, 2003, str. 8) 

a vysvětlil jej tak, že by při historicko-genetické metodě nemělo jít o historii matematiky jen 

kvůli ní samé, ale kvůli nahlédnutí do vzniku matematických pojmů a teorie. 

Podle Schubringa (1978) souvisí nástup genetického principu s reformou kurikula 

v matematice na základě strukturální matematiky. Jeho metoda představuje protinávrh 

k takovému vyučování, ve kterém se učitel omezí jen na sdělení hotových poznatků. 

Dokument ‚On the mathematics curriculum of the High School´ podepsaný v roce 1962, který 

vyjadřoval protest proti formalismu reformy vyučování, která se orientovala na 

tzv. strukturální matematiku, je memorandum několika desítek matematiků z USA a Kanady. 

Tento dokument vyjadřoval jednak potřebu reformy ve vyučování matematiky, ale i varování 

před jednostrannou orientací na současnou strukturu matematiky. Alternativou byla právě 

genetická metoda. „ ... Tento genetický princip nás chce chránit před rozšířeným omylem: 

i když předchází A v jakémsi logickém systému B, může být ve vyučování oprávněné probírat 

B před A, a zvláště pokud bylo v historii B před A. Celkem můžeme očekávat větší úspěch, 

když poslechneme, co je nám genetickým principem naznačováno, než kdybychom se nechali 

vést čistě formálním přístupem k matematice.“19 (ibid, str. 168) 

Pojem genetická metoda chápal Wagenschein jako spojení tří částí, které se nazývá 

geneticko-sokratovsko-exemplární učení. Podle genetické metody by měl učitel navázat na 

znalosti a zkušenosti, se kterými dítě do vyučovacího procesu přichází. Jedná se o zakotvení 

látky v jeho mysli a následný růst poznatků. Sokratovské učení bylo inspirováno filosofem 

Sokratem a jeho metodou dialogu. Sokrates zastával názor, že vědomosti lidí jsou „zakaleny“ 

a jedině vhodně zvolenými otázkami mohou být „probuzeny“. Žáci by tedy neměli být 
                                                 
18 „Genesis ist nicht Geschichte!” 
19 „ ... Dieses genetische Prinzip mag uns vor einer verbreiteten Verwechslung bewahren: wenn A in einem 
gewissen System logisch vor B kommt, so kann es nichtsdestoweniger gerechtfertigt sein, im Unterricht B vor A 
durchzunehmen, besonders wenn in der Geschichte B vor A war. Im großen und ganzen können wir größeren 
Erfolg erwarten, wenn wir dem Folge leisten, was uns durch das genetische Prinzip nahegelegt wird, als wenn 
wir uns von der rein formalen Betrachtungsweise der Mathematik leiten lassen.“ 
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zásobováni mnoha poznatky, ale učitel by je z nich měl vhodnou metodou „vymámit“. Učitel 

by měl vést se žáky rozhovor, ve kterém se žáci dozví nové informace a nabydou nových 

poznatků. Neměl by jim dávat nové informace, spíše je jen provokovat a vést stále dále. Měl 

by jim dávat podnětné impulsy a cílem by mělo být vysvětlení určitého jevu žákovými 

vlastními slovy, neměl by pouze reprodukovat něco, co slyšel. Poslední jmenované je 

exemplární učení. Pojem „exemplární“ je odvozeno od slove „eximere“, což znamená 

vyjmout nebo vybrat. Podstatné jméno „exemplum“ znamená tedy vybrané. Exemplární učení 

se nejvíce vztahuje na výběr látky a její reprezentativnost. Zádávání zajímavých příkladů 

z běžného života by mělo žáky motivovat, dále prohloubit jejich znalosti z již zažitých situací 

a díky soustředění se jen na závažné úkoly namísto jen povrchního nahlížení do více témat by 

jim toto vyučování mělo přinést „odlehčení“. (Möller, 2001; Eichelberger, n.d.) 

Wagenschein (1965) sledoval svým konceptem hlavní cíl, což je „formatio“ ve smyslu 

všeobecného vzdělání. Pojem „formatio“ přesně nedefinoval, jen jmenoval tři důležité 

schpnosti, které by měly být očekávány u vzdělaných lidí. První z nich je „produktivní 

vynalézavost‘“20. Měl na mysli, že je zapotřebí  lidí, „kteří se učili myslet produktivně‘“ 21, 

tedy . Měl na mysli, že je zapotřebí těch lidí, které napadne něco nového v úlohách, které oni 

sami vymyslí. „Zakořenění“22 uvedl citátem od Simone Weil: „V dnešní době může člověk 

patřit k tzv. vzdělaným kruhům, aniž by na jedné straně měl nejmenší představu, v čem by 

mohla tkvět lidská podstata, aniž by na druhé straně věděl, že ne všichna souhvězdí jsou 

viditelná v každé roční době. Člověk je obvykle toho názoru, že malý chlapec z vesnice, který 

navštěvoval jen obecnou školu, ví víc než Pythagoras, protože učeně papouškuje, že se Země 

otáčí kolem Slunce. Ve skutečnosti už nepozoruje hvězdy. Ono Slunce, o kterém je ve 

vyučování řeč, nemá pro něj už nic společného se sluncem, které vidí. [Vyučování] ho 

vytrhne z jeho zkušeností s prostředím.“23 (Wagenschein, 1968, str. 3). Poslední v řadě je 

                                                 
20 „produktive Findigkeit“ 
21 „Menschen, die gelernt haben, ´produktiv´ zu denken.“ 
22 „Einwurzelung“, „ Enracinement“ 
23 „Heutzutage kann ein Mensch den sogenannten gebildeten Kreisen angehören, ohne einerseits die geringste 
Vorstellung zu besitzen, worin das Wesen der menschlichen Bestimmung liegen könnte, ohne andererseits zu 
wissen, dass nicht alle Sternbilder zu jeder Jahreszeit sichtbar sind. Man ist gewöhnlich der Ansicht, ein kleiner 
Bauernjunge, der nur die Volksschule besucht hat, wisse darüber mehr als Pythagoras, weil er gelehrig 
nachplappert, dass die Erde sich um die Sonne dreht. In Wirklichkeit betrachtet er die Gestirne nicht mehr. Jene 
Sonne, von der im Unterricht die Rede ist, hat für ihn nichts gemein mit der Sonne, die er sieht. Man reißt ihn 
aus dem Allgesamt seiner Umwelterfahrungen heraus.“ 
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„kritická schopnost“24, která se vyznačuje zkoušením různých cest a následně rozhodováním, 

která z nich přispěje k řešení problému.  

2.2.5 Walter Köhnlein (1936) 

Kornelia Möller (2001) uvádí, že Köhnlein rozvinul na začátku osmdesátých let koncept 

genetického vyučování na základní škole. Navázal na Wagenscheina a na další poznatky 

jiných vědců a přenesl princip geneze nejprve na přírodovědeckou oblast vyučování, poté 

obecně na didaktiku vyučování.  

Köhnlein rozlišuje různé funkce genetického vyučování: první z nich má za cíl navázat 

na znalosti žáků a tím usnadnit porozumění. Představy utvořené ve vyučování jsou základem 

pro další učení. Genetický princip má v tomto případě „fundierende Funktion“25. (ibid, str. 19) 

Další funkce vychází ze zkušeností každodenního světa a snaží se o souvislou cestu ke 

znalostem týkajících se vědy; ta se nazývá „odemykající funkce“26 (ibid, str. 19), protože 

aplikací základních myšlenek na nové případy vede genetické vyučování k dalším úsudkům. 

Dále stojí za zmínku „rozvíjející funkce“27 (str. 19), protože je založena na kritickém 

zkoumání a produktivním hledání a pěstuje všeobecnou komunikativní kompetenci. 

Genetická výuka je zaměřena také na porozumění, proto má i „funkci zpřístupňující“28. (ibid, 

str. 19) V neposlední řadě vyžaduje genetické učení vyučování založené na zkoumání, mluví 

se tedy o „výuku-tvořící funkci“29. (ibid, str. 19)  

Ve svých starších publikacích rozlišuje Köhnlein tři aspekty pojmu „genetický“. 

„Genetický aspekt se může vztahovat buď na vznik poznatku jedince (individuálně-genetický 

aspekt), nebo také na znázornění oblasti vyučování (logicko-genetický nebo historicko-

genetický aspekt).”30 (ibid, str. 22) Individuálně-genetický aspekt usiluje o co možná 

nejsamostatnější získávání poznatků žáky a jejich aktivní účast na genezi poznatků. Později 

byl Köhnleinem tento aspekt nazván „konstruktivně-genetickým“31 (ibid, str. 22), protože 

zdůrazňoval činnost žáků. Logicko-genetický aspekt sleduje vnitřní struktury objektu nebo 

                                                 
24 „kritisches Vermögen“ 
25 Vzhledem k neexistující terminologii ponechávám v originále. 
26 „eröffnende Funktion“ 
27 „erschließende Funktion“ 
28 „erkenntnisleitende Funktion“ 
29 „unterrichtsgestaltende Funktion“ 
30 „Das genetische Moment kann sich entweder allein auf die Entstehung einer Erkenntnis im Individuum 
(individual-genetischer Aspekt), oder auch auf die Darstellung eines Lehrgebieter beziehen (logisch-genetischer 
oder historisch-genetischer Aspekt)“ 
31 „konstruktiv-genetisch“ 
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vědy. Takové vyučování by mělo být založeno na odpovídající prezentaci vnitřní výstavbové 

logiky určitého předmětu. Vnitřní logika předmětu bude snázeji pochopitelná, pokud bude 

vznik a vývoj tohoto předmětu sledován ve svém průběhu. Historicko-genetický aspekt 

přihlíží při vyučování k historickému vývoji věd.  

V další kapitole se podíváme na přítomnost historických prvků v některých učebnicích 

matematiky. 
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3 Analýza učebnic 

 

Žáci se o historii matematiky mohou dozvědět ve vyučování nejen od svých učitelů, ale 

také z učebnic, se kterými v hodinách matematiky pracují. Abych zjistila, zda a jakým 

způsobem je historie matematiky zahrnuta i do učebnic, vybrala jsem k analýze řady učebnic 

pro různé stupně škol (všechny z nakladatelství Prometheus). Jedná se o matematiku pro 

druhý stupeň základních škol (autorský kolektiv Odvárko, Kadleček), matematiku pro nižší 

ročníky víceletých gymnázií (autorský kolektiv Herman, Chrápavá, Jančovičová, Šimša) 

a matematiku pro první až čtvrtý ročník gymnázií (různí autoři, viz seznam literatury). 

Pozornost jsem věnovala především formě sdělení historických poznámek, přítomnosti 

historických úloh či zajímavostí z historie matematiky. Kladla jsem si také otázku, jakou 

funkci historie matematiky v těchto učebnicích asi plní. 

 

3.1 Učebnice matematiky pro základní školy (Odvárko, Kadleček, 2004 –

2007)32 

V této řadě jsem pracovala s učebnicemi pro 6., 7., 8. a 9. ročník, kde každému ročníku 

náleží 3 knihy, ve kterých je učivo systematicky uspořádáno. Celkově lze říci, že knihy příliš 

historických informací neobsahují. Co se týče funkce, které v učebnicích poznámky z historie 

plní, jedná se především o rozšiřující funkci, protože blíže čtenářům představují významnou 

osobnost nebo historii určité části matematiky. Při vhodném použití části o napínačích lan 

(Matematika pro 8. ročník základní školy, 1. díl, str. 27) by se jednalo o motivační funkci, kdy 

si žáci nejdříve vyzkouší vytvořit pravý úhel na provázku, a poté se budou snažit tento 

„zázrak“ odůvodnit. 

Do učebnic pro 6. ročník (Matematika pro 6. ročník základní školy, 1. díl33; Matematika 

pro 6. ročník základní školy, 2. díl34; Matematika pro 6. ročník základní školy, 3. díl35) 

a 7. ročník (Matematika pro 7. ročník základní školy, 1. díl36; Matematika pro 7. ročník 

                                                 
32 Dále budu na knihy odkazovat pouze jejich názvem. 
33 Zahrnuje: Opakování z aritmetiky a geometrie 
34 Zahrnuje: Desetinná čísla; dělitelnost 
35 Zahrnuje: Úhel, trojúhelník; Osová souměrnost; Krychle a kvádr 
36 Zahrnuje: Zlomky; Celá čísla; Racionální čísla 
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základní školy, 2. díl37; Matematika pro 7. ročník základní školy, 3. díl38) autoři nezařadili 

žádné zajímavosti nebo informace z oblasti historie matematiky.  

Učebnice pro 8. ročník obsahují některé rozšiřující informace k historii matematiky. 

První díl (Matematika pro 8. ročník základní školy, 1. díl39) seznamuje krátce čtenáře se 

slavným řeckým matematikem Pythagorem. Text je ve formě odpovědi na otázku: „Proč se 

Pythagorova věta jmenuje Pythagorova?“ (str. 24). Mezi úlohami k procvičení kapitoly 

věnované Pythagorově větě a jejímu užití se nachází i zajímavá informace o napínačích lan, 

zvaných „Harpedonapté“ (str. 27)40 (obr. 3.1). Je zde řečeno, že tito napínači lan vytyčovali 

pravé úhly pro základy chrámů v Egyptě. Správně je na obrázku zachyceno, že mezi každým 

z napínačů jsou různé vzdálenosti, a pod obrázkem je pro čtenáře otázka, zda-li napínači na 

obrázku napnou pravý úhel. 

 

               

                                                            Obr. 3.1 

                                    (Odvárko a Kadleček, 2006a, str. 27) 

 

V dalším díle, který se věnuje rovnicím a statistice (Matematika pro 8. ročník základní školy, 

2. díl41), jsou mezi úlohami k procvičení dvě historické úlohy. První je z Ahmesova papyru 

(asi 2 000 let př.n.l.): „Čtyřem lidem rozděl 700 chlebů. Prvnímu nechť se dostane 

                                                 
37 Zahrnuje: Poměr; Přímá a nepřímá úměrnost; Procenta 
38 Zahrnuje: Shodnost; Středová souměrnost; Čtyřúhelníky, hranoly 
39 Zahrnuje: Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; Výrazy 
40 podobná aktivita viz Praktická část 
41 Zahrnuje: Lineární rovnice; Základy statistiky 
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3
2

 množství, druhému 
2
1

 množství, třetímu 
3
1

 množství a čtvrtému 
4
1

 množství. Kolik 

chlebů dostane každý z nich?“ (str. 26) Druhá pochází z knihy Siddhantaciromani 

(12. stol. př.n.l.): „Z roje včel usedne 
3
1

 na květech kadambových, 
5
1

 na květech silindhy. 

Trojnásobný rozdíl obou těchto čísel letěl za květy kutaje. Jedna včela poletovala ve vzduchu, 

přitahována líbeznou vůní pandamu a jasmínu. Pověz mi počet včel.“ (str. 26) Obě úlohy 

sloužily k procvičování řešení slovních úloh.  

Poslední díl (Matematika pro 8. ročník základní školy, 3. díl42) podává základní 

informace o životě Thaléta z Milétu a o číslu π.  

Učebnice určené 9. ročníkům (Matematika pro 9. ročník základní školy, 1. díl43; 

Matematika pro 9. ročník základní školy, 2. díl44; Matematika pro 9. ročník základní školy, 

3. díl45) nabízejí informace o historii pouze v poslední zmíněné knize. V kapitole věnované 

jehlanu je uvedena Chufewova pyramida a dány údaje o úhlu, který svírá stěnová výška 

s rovinou podstavy, a o množství kamene použitého na její stavbu. Žáci mají vypočítat objem 

nezastavěného prostoru. V Souhrnných cvičeních je pod názvem „Archimédův nejmilejší 

objev“ (str. 34) úloha, ve které mají žáci vypočítat poměr objemů kužele, koule a válce. Je jim 

zde totiž vysvětleno, že do válce lze vepsat kužel i kouli, jak to naznačuje obrázek 3.2 a 3.3 .  

 

                                     

                                                            Obr. 3.2 

                                    (Odvárko a Kadleček, 2006c, str. 34) 

                                                 
42 Zahrnuje: Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy 
43 Zahrnuje: Lomené výrazy; Rovnice; Soustavy rovnic 
44 Zahrnuje: Funkce; Podobnost; Goniometrické funkce 
45 Zahrnuje: Jehlan, kužel, koule; Finanční matematika 
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                                                       Obr. 3.3a – c  

                                   (Odvárko a Kadleček, 2006c, str. 34) 

 

3.2 Učebnice matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií (Herman, 

Chrápavá, Jančovičová, Šimša, 2003 – 2006) 

Každý ročník od primy do kvarty je systematicky rozdělen do 4 knih, výjimkou je 

5 učebnic pro žáky tercie. Každá z učebnic obsahuje základní historické poznatky k probírané 

tematice již v úvodu. Mimoto autoři uvádějí historické poznámky i k pojmům či oblastem 

a objevují se některé zajímavé historické úlohy. Historické poznatky v této řadě učebnic 

splňují rozšiřující funkci, protože žákům odhalují historii důležitých oblastí matematiky. 

Jako první učebnici pro žáky primy zmíním Úvodní opakování, které se mimo jiné 

zabývá čísly, rovnicemi a úhly. V úvodu je popis nejstarších dochovaných matematických 

textů, odůvodnění vzniku geometrických poznatků a zmíněna Euklidova geometrie. 

V kapitole Číslo a číslice je pod definicí číslic popsán drobným písmem původ arabských 

číslic. Tato kapitola popisuje desítkové a šedesátkové soustavy. Zajímavostí je zde tabulka 

zachycující zápisy číslic různých národů (obr. 3.4). V 1. řádku jsou číslice staroegyptské, 

v dalším řádku zápis čísel starých Mayů, následuje řádek s římskými číslicemi, 

v předposledním řádku jsou staré arabské číslice a v posledním číslice používané dnes. 

V kapitole, v níž se čtenáři seznamují s rovnicemi, je zmínka o původním řešení rovnic 

starých Babyloňanů a Řeků, kteří řešili rovnice slovně a nepoužívali zápis pomocí symbolů 

jako dnes. K pokroku v symbolickém zápisu došlo u rovnic v 16. a 17. století. Kapitola 

s názvem Úhel popisuje měření úhlů v minulosti, kdy jej bylo nutné použít při určování 

polohy hvězdy na obloze nebo určování polohy lodí na moři.  
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                                                               Obr. 3.4 

                                             (Herman a kol., 2005c, str. 18) 

 

Učebnice Osová a středová souměrnost obsahuje historické informace pouze v úvodu, 

ve kterém je jmenován Euklidés jako tvůrce euklidovské geometrie.  

Další knihou určenou pro žáky primy je Dělitelnost, do jejíhož úvodu autoři zařadili 

krátké povídání o vytvoření pojmu čísla a poziční desítkové soustavy. Kapitola věnující se 

prvočíslům a číslům složeným zmiňuje tzv. Eratosthenovo síto. Pro zajímavost uvádím 

Eratosthenův postup v knize uvedený: „Napsal si na voskovou tabulku čísla větší než 

1 a menší než 100 – prvním z nich bylo číslo 2. Toto prvočíslo v tabulce ponechal, vypálil 

však horkou jehlou v tabulce všechny následující násobky dvou. Dalším prvočíslem v tabulce 

bylo číslo 3. Toto prvočíslo opět ponechal, vypálil však všechny dosud nevypálené násobky 

čísla tři vyskytující se v tabulce. Dalším prvočíslem je číslo 5. Znovu toto prvočíslo ponechal 

a opět vypálil dosud nevypálené násobky pěti. Tímto způsobem postupoval tak dlouho, až mu 

v tabulce zbyla samá prvočísla. Tabulka byla děravá, připomínala síto. Proto se této metodě 

hledání prvočísel říká Eratosthenovo síto.“ (str. 37) Zajímavým údajem k doplnění informací 

o prvočíslech patří jistě i poznatek o nalezení největšího prvočísla a postupem jeho zjištění.  

V učebnici Kladná a záporná čísla se vypráví v úvodu o tom, jak zpočátku nechtěli 

významní matematikové pracovat se zápornými čísly, až Descartes jako první ukázal, že 

spolu s kladnými čísly tvoří celek. Kapitola věnující se záporným desetinným číslům datuje 

počátky práce s desetinnými čísly, dále zápis s desetinnou čárkou i tečkou. Při zakreslování 

čísel do číselné osy je vysvětleno, proč se nazývá soustava souřadnic kartézská. Souvisí to 

s významným matematikem Descartem, jehož příjmení je latinsky Cartesius.  
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Jako první učebnici pro sekundu zmíním Trojúhelníky a čtyřúhelníky, kde se v úvodu 

mluví o počátcích a rozkvětu geometrie. Zmíněni jsou Pythagoras a Archimédes. U definice 

pravidelného mnohoúhelníku je zmínka o Gaussovi, který dokázal, že nelze přesně sestrojit 

pravidelný sedmiúhelník kružítkem a pravítkem.  

Učebnice Racionální čísla. Procenta uvádí v úvodu důvody a pravidla počítání se 

zlomky. Autoři neopomněli popsat také kmenové zlomky, se kterými pracovali staří 

Egypťané.  

Další kniha v řadě pro žáky sekundy má název Hranoly a v úvodu mají čtenáři možnost 

dozvědět se o vzniku pojmu hranolu. Tento pojem byl poprvé popsán řeckými matematiky 

Archimédem a Euklidem.  

Poslední v této řadě je učebnice Výrazy [1], která skýtá různá témata, např. číselné 

výrazy nebo Pythagorovu větu. V úvodu je právě ona zmíněna, dále také historie používání 

symbolů místo čísel a zajímavé informace o řešení rovnic v příručce Músá al Chvárizmího. 

Velmi mě zaujaly různé zápisy téže rovnice, které autoři uvedli (obr. 3.5). 

 

           

                                                          Obr. 3.5  

                                          (Herman a kol., 2005d, str. 9) 

 

V kapitole věnované Pythagorově větě je krátká poznámka o Pythagorovi ze Sámu. 

V Souhrnných cvičeních na konci učebnice jsou uvedeny dvě úlohy, kde je v každé z nich 

uvedena pro historii matematiky významná osobnost. V první je Galileo Galilei, ve druhé 

Heron Alexandrijský.  
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Jako první knihou pro žáky tercie se budu zabývat knihou Výrazy [2], která se věnuje 

historii pouze v úvodu – doplňuje poznatky z historie knihy Výrazy [1], např. vznik zlomkové 

čáry a její první použití učencem Leonardem Pisánským.  

Učebnice Rovnice a nerovnice zmiňuje v úvodu, že lineární rovnice řešili již staří 

Egypťané a Babyloňané. V kapitole, která seznamuje žáky s intervaly, uvedli autoři původ 

symbolu pro „nekonečno“.  

V úvodu další učebnice, Úměrnosti, je krátký text o historii poměrů délek úseček. 

Čtenáři se v něm mohou dozvědět, že při měření různých délek budou pracovat pouze 

s kladnými racionálními čísly. Až pythagorejci objevili, že délka čtverce není souměřitelná 

s úhlopříčkou. 

Kniha Kruhy a válce představuje svět rovinných útvarů a nejdůležitější matematiky, 

kteří se této oblasti ve svých pracích věnovali. Kapitola pojednávající o Thaletově kružnici 

obsahuje informace o řeckém matematikovi Thaletovi z Milétu. Učebnice také popisuje 

historii Ludolfova čísla: Ludolf je křestní jméno matematika holandského původu (příjmení 

van Ceulen), který v 17. století vypočetl číslo π na 35 desetinných míst. Hodnotu čísla 

π přesněji než 3,14 provedl Archimédes a jeho postup je žákům v knize prezentován. 

Zajímavým je pro čtenáře jistě fakt, že počítač dokáže spočítat číslo π na milion desetinných 

míst. V 18. století bylo dokázáno, že je číslo π iracionální. V kapitole Obsah kruhu je krátké 

pojednání o Archimédovi ze Syrakus. Kromě jeho data narození a úmrtí jsou v textu 

informace o jeho působení nejen v matematice a fyzice, ale je prezentován i jako konstruktér 

mechanických zbraní. Tato učebnice informuje čtenáře také o slavném problému, kvadratuře 

kruhu. Německý matematik Lindermann dokázal, že nelze zkonstruovat kvadraturu kruhu 

pomocí kružítka a pravítka. V Souhrnných cvičeních na konci knihy se nachází úloha týkající 

se historie matematiky: „Indický matematik Bháskará v r. 1150 předpokládal, že číslo π je 

rovno zlomku 
1250
3927

. Pro praktické výpočty doporučoval hodnotu √10. Zjistěte, jaké chyby se 

dopustil a jakou chybu připustil.“ (str. 92) 

Poslední kniha, podle které jsou žáci vyučováni v tercii, se nazývá Geometrické 

konstrukce. Historii geometrického světa zmiňují autoři již v úvodu. Dále jsou popsány tři 

proslulé konstrukční problémy: kvadratura kruhu, zdvojení krychle a trisekce úhlu. Na konci 

kapitoly Konstrukční úlohy je zmínka o Apollóniovi a jeho kružnicích. 
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Jak již bylo zmíněno výše, obsahuje řada učebnic pro kvartu oproti ostatním z této řady 

5 knih. Nejdříve budu věnovat pozornost učebnici Jehlany a kužely. V úvodu ke knize mapují 

autoři dobu a příčiny, proč se lidé zabývali tvarem a velikostí těles. Vyzdviženi jsou kvůli 

svým významným objevům matematici starověkého Řecka, Archimédes ze Syrakus a Pappos 

z Alexandrie.  

Kniha Rovnice a jejich soustavy nabízí čtenářům již v úvodu nahlédnutí do historie 

kvadratických rovnic, které byly v minulosti spojeny s geometrickými úlohami, např. problém 

zlatého řezu. V úlohách k opakování nabízí kniha tuto úlohu s historickou tematikou: 

„Osmina stáda opic, povýšena na druhou, dovádí rozpustile v háji, těší se ze hry, dvanáct 

ostatních opic vřeští na protějším kopci. Kolik opic čítá toto stádo?“ (str. 132) Tato úloha 

pochází od matematika Bhaskary. 

Učebnice Funkce nabízí historické informace pouze v úvodu knihy, kde zmiňuje historii 

závislých veličin a jejich průkopníky, Newtona, Leibnize a další.  

Kniha Podobnost a funkce úhlu podává čtenářům informace o porovnávání velikostí 

a obrazců. Dále je možné dozvědět se, že se obrazce téhož tvaru nazývají podobné útvary a že 

podobných trojúhelníků bylo využito již při stavbě pyramid v Egyptě. Autoři zmínili počátky 

trigonometrie a některá jména důležitých osobností zabývajících se touto tematikou, např. 

Menelaos z Alexandrie, Hipparchos, Klaudios Ptolemaios a další. V kapitolách věnujících se 

jednotlivým goniometrickým funkcím se nachází drobným písmem informace o původu 

goniometrických funkcí.  

 

3.3 Učebnice matematiky pro gymnázia46 

Pro svou analýzu jsem dále vybrala učebnice matematiky pro čtyřletá gymnázia z řady 

Prometheus, která obsahuje 11 učebnic, z nichž je každá zaměřena na určitou oblast 

matematiky. Jedná se o tyto tituly: Základní poznatky z matematiky (Bušek, Calda, 2009); 

Planimetrie (Pomykalová, 2009); Funkce (Odvárko, 2007); Kombinatorika, pravděpodobnost, 

statistika (Calda, Dupač, 2009); Komplexní čísla (Calda, 2006); Rovnice a nerovnice 

(Charvát, Zhouf, Boček, 2007); Goniometrie (Odvárko, 2007); Posloupnosti a řady (Odvárko, 

2009); Stereometrie (Pomykalová, 2006); Diferenciální a integrální počet (Hrubý, Kubát, 

2002); Analytická geometrie (Kočandrle, Boček, 2009). Historie matematiky v této řadě je 

                                                 
46 Každá kniha z řady má jiného autora, je proto uveden zvlášť přímo u konkrétní učebnice. 
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zmíněna jednak v úvodu některých titulů, dále v některých titulech za kapitolami jako 

poznámka nebo dodatek a dokonce se v učebnicích nacházejí příklady s historickou tematikou 

nebo úlohy, které řešili významní matematikové. Historickým informacím v těchto učebnicích 

bych opět přiřadila rozšiřující funkci, protože díky historickým poznatkům mohou čtenáři 

získat hlubší vhled do jednotlivých oblastí světa matematiky. 

Do každé z  výše jmenovaných knih autoři zařadili alespoň nějakou historickou 

poznámku, výjimkou není učebnice Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, kde je 

zmíněno pouze několik jmen (Pascal, Fermat, Bernoulli, Leibniz, Euler). Jinak tato kniha 

obsahuje pouze teoretický základ pro práci s kombinacemi, variacemi, základní vzorce 

a údaje o statistice a úlohy na procvičování. 

V knize Základní poznatky z matematiky zmiňují autoři již v úvodu význam matematiky 

a také fakt, že se matematika rozvíjela po řadu století, a jmenují některé starověké řecké 

matematiky (Archimédes, Euklidés, Apollonius), ale i matematiky z 19. století (Lobačevskij, 

Bólyai, Boole, Cantor a další). Ve 3. kapitole, která se zabývá množinami, jsou jmenováni 

významní matematici, kteří byli pro tuto oblast matematiky velkým přínosem: Bolzano, který 

přispěl k vytvoření teorie množin, a Cantor, který zavedl pojem množina. V 6. kapitole 

s názvem Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem, v podkapitole Mocniny s přirozeným 

mocnitelem je zmíněno, že pojem mocnina pochází od starověkých Řeků a v současné době 

používaný zápis mocnin pochází od Descarta, který jej použil ve svém díle Geometrie (1637). 

Devátá kapitola je věnována pravoúhlému trojúhelníku a Pythagorově větě. Zde je zmíněn 

Pythagoras, řecký matematik a filosof, po kterém je věta pojmenována, jeho narození a objev 

iracionálních čísel (délka úhlopříčky čtverce o straně 1 má délku √2).  

Učebnice Planimetrie obsahuje 3 krátké exkurze do dějin geometrie, zde nazvané 

První/Druhý/Třetí výlet do historie geometrie, nacházející se za jednotlivými kapitolami 

a k nim příslušné úlohy. První výlet do historie geometrie datuje počátky geometrie (Egypt, 

3. tisíciletí př.n.l.). V 7. století př.n.l. byla vytvořena matematika jako věda v moderním 

smyslu. Jmenováni jsou Thalés z Milétu, řecký filosof a matematik, kterému jsou připisovány 

důkazy některých geometrických vět (např. Thaletova kružnice), Pythagoras ze Samu 

a Platón, od kterého pochází pojem geometrické místo bodů (množina bodů dané vlastnosti). 

Pro zajímavost je uveden nápis, který se nacházel nad vchodem Platónovy akademie: „Sem 

nevstupuj nikdo, kdo neznáš geometrii“ (Planimetrie, 2009, str. 88). V 5. století př.n.l. byly 

zformulovány 3 úlohy – kvadratura kruhu, zdvojení krychle a trisekce úhlu. Druhý výlet do 
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historie geometrie zmiňuje starověkého matematika Euklida, který sepsal jednu z prvních 

učebnic geometrie – Základy, v níž bylo nashromážděno téměř všechno tehdejší matematické 

vědění. Dalším matematikem je Archimédes ze Syrakus, který objevil způsob výpočtu objemu 

obrazců, Apollónes z Pergy, významný v oblasti kuželoseček, Heron z Alexandrie, známý 

svým vzorcem pro výpočet obsahu trojúhelníku, a Pappos z Alexandrie. Třetí výlet do historie 

uvádí významné osobnosti matematiky v 16. až 18. století: Descartes, Fermat, Pascal, 

Lobačevskij, Gauss. 

Učebnice Funkce obsahuje historické poznámky, z nichž první se nachází v 1. kapitole 

(Funkce a její graf) před úlohami k opakování a popisuje vývoj pojmu funkce, jmenuje 

Galileo Galilea a Torricelliho, s nimiž je spojen vývoj funkčního myšlení, a Leibnize spolu 

s Newtonem, kteří vybudovali základy matematické analýzy. „První definici funkce vyslovil 

v r. 1697 Johann Bernoulli (1646–1716), o rozvoj pojmu funkce se dále významně zasloužil 

Leonhard Rulet (1707–1783).“ (Odvárko, 2007a, str. 21) Historická poznámka je uvedena 

v kapitole Mocninné funkce, která prohlubuje znalosti o práci s mocninami, protože ukazuje 

některá pravidla pro práci s odmocninami. Jako zajímavost je zde zápis Cardana (obr. 3.6a) 

a zápis, který je nám dnes znám (obr. 3.6b).  

 

 

Obr. 3.6a 

(Odvárko, 2007a, str. 113) 

 

                           

Obr. 3.6b 

 (Odvárko, 2007a, str. 113) 

 

Druhá historická poznámka se týká podkapitoly Logaritmické a exponenciální rovnice. Stejně 

jako v prvním případě se historická poznámka objevuje na konci podkapitoly za úlohami 

a zabývá se objevením logaritmů v 17. století a sestavením tabulek logaritmů (podíleli se na 

tom Griggs a Bürgi). Zajímavostí je, že zmíněný Bürgi, švýcarský hodinář a počtář, působil 
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na dvoře císaře Rudolfa II, na tabulkách pracoval několik let, ale jeho práce zůstala téměř bez 

povšimnutí.  

Na konci knihy Komplexní čísla je uvedena historie komplexních čísel. Informuje 

o počátcích komplexních čísel, které jsou spojeny s hledáním kořenů rovnice třetího stupně. 

Na příkladu je ukázána nevýhodnost Cardanových vzorců a jsou jmenovány významné 

osobnosti pro tuto oblast matematiky: Euler označil „i“ jako imaginární jednotku, Gauss 

zavedl geometrické znázornění komplexních čísel jako bodů roviny. Zajímavostí je souvislost 

řešení rovnic s geometrií: „Je pozoruhodné, jak tyto poznatky o řešení rovnic umožnily 

zodpovědět otázku, která s tím zdánlivě vůbec nesouvisí, a to, které geometrické konstrukce 

lze provést euklidovsky, tj. pouze pomocí pravítka a kružítka. Napadlo vás někdy, které 

pravidelné n -úhelníky jsou euklidovsky sestrojitelné? Lze pouze pomocí pravítka a kružítka 

sestrojit pravidelný sedmiúhelník a pravidelný sedmnáctiúhelník?…“ (Calda, 2006, str. 124). 

V následujícím textu je odpověď na poslední otázku podána. S tímto souvisí i řešení tří 

antických úloh, které se do té doby zdály jako neřešitelné: trisekce úhlu, kvadratura kruhu 

a reduplikace krychle. Bylo dokázáno, že jsou tyto úlohy euklidovsky neřešitelné.  

Další z řady učebnic Rovnice a nerovnice obsahuje v úvodu doplňující informace 

o historii rovnic a nerovnic. Autoři jmenují způsoby řešení rovnic ve starém Egyptě 

a Mezopotámii, sdělují informace o původu symboliky používané u rovnic a nevynechali ani 

nejdůležitější osobnosti, které se zasloužily o rozvoj metod řešení rovnic 3. a 4. stupně. Na 

konci úvodu je napsána i tzv. základní věta algebry, kterou dokázal několika způsoby Gauss. 

V kapitole věnující se řešení lineárních rovnic a nerovnic s více neznámými a jejich 

soustavami je mezi úlohami k procvičení obsažena i jedna historická, která pochází z počátku 

13. století a je připisovaná Fibonaccimu: „Kdosi koupil 30 ptáků za 30 penízů. Za tři vrabce 

platil jeden peníz, za dvě hrdličky též jeden peníz, za jednoho holuba dva peníze. Kolik ptáků 

každého druhu koupil?“ (str. 116) Poslední historickou zmínkou v knize je úloha, která se 

nachází v díle Euklida: „Tyč je rozdělena na dvě části tak, že poměr délky kratší části ku 

délce delší části se rovná poměru délky delší části ku délce celé tyče. Jak dlouhá je delší část 

tyče, jestliže délka celé tyče je 1 jednotka?“ (str. 158) Důležitá je zde poznámka, že je tyč 

rozdělena v poměru zlatého řezu. 

V učebnici Goniometrie se nachází historické informace pouze v kapitole věnované 

trigonometrii. V úvodu k této kapitole se čtenáři seznamují s počátky goniometrických funkcí, 

tj. s dobou před 2 000 lety, kdy bylo nutné vypočítat velikosti stran a úhlů v trojúhelnících 
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především při vyměřování pozemků, v astronomii a mořeplavbě. Za kapitolami a úlohami se 

nachází historická poznámka, ve které jsou ještě více prohloubeny poznatky z úvodu k této 

kapitole, tj. počátky historie trigonometrie, dále jsou také zmíněni důležití matematikové 

a jejich přínosy (např. Euler vybudoval trigonometrii jako vědu o goniometrických funkcích).  

Další část řady učebnic Posloupnosti a řady obsahuje nejen historickou poznámku, ale 

také některé zajímavé úlohy z historie. V první kapitole, v níž se čtenáři seznamují 

s vlastnostmi posloupností, se v její podkapitole Rekurentní určení posloupnosti objevuje 

úloha Pisanského, zvaného Fibonacci: „Kdosi umístil pár králíků na určitém místě ze všech 

stran ohrazeném zdí, aby poznal, kolik párů králíků se narodí průběhem jednoho roku, jestliže 

u králíků je tomu tak, že pár králíků přivede na svět měsíčně jeden pár a že králíci počínají 

rodit ve dvou měsících svého roku. S případy uhynutí se nepočítá.“ (str. 13) Následuje řešená 

úloha, v níž mají žáci vypočítat počet párů králíků na konci prvního až čtvrtého měsíce. 

V podkapitole Aritmetická posloupnost je uvedeno několik zajímavostí o Gaussovi: „Když byl 

Gauss malým žáčkem, zadal jeho učitel o hodině matematiky namáhavý a dlouhý úkol: 

vypočítat součet všech přirozených čísel od 1 do 100. Žák Gauss prý ale vzápětí prohlásil: ‚Je 

to 5 050´“ (str. 40) Následuje řešený příklad, který ukazuje jeho výpočet. Druhá úloha patří do 

podkapitoly Geometrická posloupnost a je zařazena mezi ostatní úlohy, jen je u ní uvedeno, 

že se jedná o historickou úlohu: „Kupec chtěl koupit koně. S prodavačem se dohodl takto: 

koně dostane zadarmo, zaplatí pouze hřebíky v jeho podkovách. Každá podkova je přibita 

šesti hřebíky, celkem je jich tedy 24. Za první hřebík zaplatí 1 groš, za druhý 2 groše; za 

každý další dvakrát tolik než za předchozí. Kolik grošů by měl kupec zaplatit?“ (str. 56) 

V kapitole Limity posloupností a nekonečné řady je uvedena zajímavost o číslu π – 

Archimédes jej vložil mezi dva zlomky. Jeho postup je v textu popsán. Na konci knihy za 

úlohami k opakování je poznámka k historii posloupností. Autoři uvedli několik zajímavých 

úloh, např. z Ahmesova papyru, z Matematiky v devíti knihách a úlohu z Indie. Všechny úlohy 

jsou včetně výsledků. V závěru textu jsou zmíněni matematici zabývající se teorií 

posloupností.  

Učebnice Stereometrie obsahuje historické poznatky nazvané 

První/Druhý/Třetí/Čtvrtý/Pátý výlet do historie geometrie vždy za jednotlivými kapitolami. 

První výlet obsahuje informace o počátcích stereometrie, které souvisí s praktickými 

potřebami lidí. Rozvoj zaznamenala stereometrie především díky zemědělství a vzniku umění, 

hrnčířství atd. Druhý výlet do historie geometrie se zaměřuje na nejstarší písemné dochované 
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památky a neopomene zmínit i tzv. moskevský papyrus (18. stol.př.n.l.), na němž je uvedena 

egyptská úloha zjišťující objem kolmého komolého jehlanu se čtvercovou základnou. Pro 

představu žáků je v knize uveden přeložený text s řešením. Ve Třetím výletu do historie 

geometrie se mohou čtenáři dozvědět nejdůležitější informace o významných osobnostech, 

které se zasloužily o rozvoj geometrie. Jsou zde zmíněni Thalés z Milétu, Pythagoras ze 

Samu, Theailetos z Athén, Démokritos, Eudoxos z Knidu, ale také Platón, který vyučoval 

teorii pravidelných mnohostěnů. Ty jsou dnes nazývány „platónská tělesa“. Významní 

matematici zabývající se stereometrií jsou uvedeni i ve Čtvrtém výletu do historie geometrie. 

Značná část je věnovaná Euklidovi a jeho Základům, dále Archimédovi, Hérónovi a Pappovi. 

Poslední historické informace popisují geometrii od 12. do 19. století. Opět zde autoři zmiňují 

slavné osobnosti, např. da Vinciho, Keplera, Leibnize, Eulera a další.  

Kniha Diferenciální a integrální počet popisuje v předmluvě učebnice původ slova 

„infinitezimální“. Šestá kapitola věnovaná určitému integrálu obsahuje poznámku k určitému 

integrálu a jeho výpočtu. Za kapitolami a úlohami k procvičování se nacházejí historické 

poznámky k oblasti diferenciálního a integrálního počtu. Autoři popisují jeho počátky spojené 

s  Newtonem a Leibnizem, ale jmenují i další důležité osobnosti, např. Keplera, který ve své 

práci počítal objem nádob. Jeho postup je zde vysvětlen a doplněn obrázkem. Neopomenuti 

jsou také bratři Bernoulliovi, Bolzano, Cauchy, Weierstrass, Cantor a další. Autoři uvedli pro 

doplnění i jména českých matematiků, zabývajících se infinitezimálním počtem. 

V poslední knize z řady se čtenáři seznámí s analytickou geometrií (Kočandrle, Boček, 

2009), které jsou věnované i historické poznámky. Již v úvodu dělají autoři nástin její historie 

a jmenují zakladatele této matematické disciplíny Descarta a Fermata. Kapitola Kuželosečky 

a kulová plocha obsahuje zmínku o počátcích kuželoseček a osobnostech, se kterými byly 

spjaty (Apollonios z Pergy, Kepler).  

 

3.4 Shrnutí 

Řady učebnic matematiky, které jsem do své analýzy vybrala, historické informace 

obsahují. Konkrétně učebnice určené žákům základních škol nabízejí svým čtenářům pouze 

nejzákladnější historické poznatky v podobě popisu života osobností důležitých pro 

matematiku, jmenovitě např. Pythagora v souvislosti s výkladem Pythagorovy věty. Více 

historických informací nabízejí učebnice pro gymnázia, které se snaží vytvářet představu 
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o historii různých oblastí matematiky a doplňují ji o „průkopníky“ v matematice, bez kterých 

by se nemohla dále vyvíjet.  

Zařazení historických poznámek a úloh do učebnic nestačí. Domnívám se, že je důležité, 

jakým způsobem s nimi učitelé pracují. Nejde o to, aby se např. na gymnáziu vyučovala 

historie matematiky, ale aby žáci získali alespoň představu, jakým způsobem se pojem či 

matematická oblast rozvíjely. Je také samozřejmé, že ne na každou látku v matematice musí 

učitel aplikovat i její historii. Ale pokud se v učebnicích konkrétní úlohy, které jsou označeny 

jako historické, vyskytnou, nabízí se mu možnost, aby je propojil s další historickou událostí, 

poznatkem či osobností a díky ní vytvořil ucelený pohled na konkrétní část matematiky.  
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4 Praktická část 

 
Praktickou část své diplomové práce jsem vyzkoušela na Základní škole Táborská 

v Praze, kde jsem získala možnost podílet se na tzv. oborových dnech v matematice. 

Oborových dnů je na uvedené základní škole během školního roku celkem pět. Každý žák si 

vybere z nabídky učitelů jedno téma, kterému se během oborových dnů věnuje. 

Žáci dostávají během roku úkoly, které musí vypracovat, dále mají za povinnost vytvořit 

práci, která se oborových dnů týká. Jedno téma oborových dnů se ve školním roce 2009/10 

týkalo i matematiky. Jmenovalo se Od napínačů provazů k počítačům a jeho autorky (učitelky 

ze školy N. Stehlíková, J. Kloboučková a V. Fenclová) na něj lákaly žáky touto anotací: 

Chtěli byste vědět, jak staří Egypťané vyměřovali pravý úhel? Umíte vytvořit v přírodě47 

čtverec, kružnici či rovnostranný trojúhelník? Víte, jak vyměřovali naši dávní předkové? Jak 

počítali staří Indové a Egypťané? To všechno si vyzkoušíme v praxi a dozvíme na 

přednáškách i na internetu. Půjdeme se podívat i na Univerzitu Karlovu na Pedagogickou 

fakultu a tam vyslechneme, jak to bylo v historii matematiky. Budeme pracovat 

s notebookovou učebnou a také si zahrajeme deskové hry. 

Oborové dny se měly zabývat historií, a to konkrétně starověkými matematiky, dále pak 

např. figurálními čísly.  

Od začátku jsem měla možnost podílet se na přípravě dvou oborových dnů – v prosinci 

2009 a únoru 2010. (Jednalo se v pořadí o druhý a třetí oborový den. První oborový den byli 

žáci v Metrologickém ústavu.) Musela jsem řešit mimo jiné problém, jak skloubit znalosti 

žáků 6. a 7. ročníku, protože skupina, která se účastnila oborových dnů z matematiky, se 

skládala právě z těchto ročníků. Naopak velkou výhodou byl počet žáků, který nabízel jak 

samostatnou, tak i skupinovou práci. Bylo mi řečeno, že skupina bude obsahovat maximálně 

12–15 žáků. 

 

4.1 Příprava oborových dnů (prosincového i únorového) 

Bylo rozhodnuto, že oborové dny by měly být co nejrozmanitější a pro žáky motivující 

a že mají obsahovat i praktické činnosti. Mým úkolem bylo zpracovat pomůcky a pracovní 

listy pro tyto oblasti: vyměřování („napínání provazů“), starý Egypt (původní myšlenka 

                                                 
47 Původní plán nechat žáky „napínat provazy“ a vytyčovat různé geometrické obrazce venku byl nakonec 
opuštěn vzhledem k tomu, že tři oborové dny se měly konat v zimním období.  
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využít i egyptské zlomky, tedy aktivity zahrnující kmenové zlomky, byla vzhledem k věku 

žáků opuštěna – žáci 6. ročníku ještě zlomky neprobírali a byli by vzhledem k žákům 

7. ročníku v nevýhodě), pythagorejci a Pythagoras (jen figurální čísla; Pythagorova věta se 

vzhledem k věku žáků nedala použít). 

Nejdříve popíši pomůcky, které byly pro oborový den připraveny. Jedná se o úvodní 

prezentaci nebo film a k nim vytvořené pracovní listy. Pokud nebude uvedeno jinak, vytvořila 

jsem pracovní listy i prezentaci já. 

4.1.1 Film a příslušný pracovní list 

Pro žáky byl připraven krátký film s názvem Byl jednou jeden...vynálezce, s podtitulem 

Archimédes a staří Řekové48. Tuto sérii krátkých vzdělávacích filmů pro děti měli mnozí již 

možnost zhlédnout v televizi. Jedná se o kreslené francouzské naučné seriály, které jsou 

určeny nejen k zábavě, ale také pro poučení. K této řadě patří i řada Byl jednou jeden...život, 

Byl jednou jeden...člověk a Byl jednou jeden...objevitel. Filmy poučují zábavnou formou malé 

diváky například o tom, jak funguje lidské tělo, jaká je historie lidstva, jaké jsou významné 

osobnosti dějin.  

Pro účely své práce stručně popíši, co bylo obsahem animovaného filmu, který byl 

vybrán pro oborový den. V každém díle vystupuje vypravěč a zvídavé děti, kterým příběhy 

vypráví. Stejně začíná i díl o Archimédovi a starých Řecích. Na začátku jsou zmíněna jména 

Pythagoras, Hippokrates, Sokrates, Feidiás, Sofokles, Euripides, Protagoras, Anaxagoras 

a Démokritos. Ke každému zmíněnému jménu je přidána i nejvýstižnější informace či obor, 

ve kterém osobnost zazářila, a na obrazovce se nachází i letopočet významné události, o které 

se právě vypráví. Následuje část popisující Démokrita a jeho objev atomu.  

Poté se objeví vypravěč a ukazuje nejdříve obyčejnou tyčku, kterou nazývá gnómonem, 

a říká: „Podle délky a směru jím vrženého stínu lze určovat čas. Nejkratší stín gnómonu 

ukazuje k severu, pravým úhlem k němu určíme západ a východ. A konečně pomocí stínu, 

který vrhá gnómon, je možné vypočítat výšku jakéhokoli předmětu...“ Děti ve filmu, které 

začne jeho vyprávění zajímat, se diví, jak je možné spočítat pomocí takové malé tyčky délku 

zemského obvodu. K objevu dospěl Eratosthenés 250 let př.n.l v Asuánu v Egyptě. Nyní se ve 

filmu objeví sám Eratosthenés a je předvedeno, jakým způsobem svůj objev vysvětluje.  

                                                 
48 Byl jednou jeden... vynálezce (Il était une fois... les découvreurs; Albert Barillé, 1994) 
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Otrok: „Dnes v poledne bude stát Slunce přesně nad našimi hlavami, ozáří dno studny.“ 

Eratosthenés: „Gnómon tudíž nebude vrhat žádný stín, Slunce bude v nadhlavníku a já 

změřím zemský obvod.“ 

Otrok: „Jak to dokážeš?“ 

Eratosthenés: „Uvidíš. Stín, který vrhá gnómon, se zmenšuje. Slunce stojí přímo nad našimi 

hlavami. Koukej.“  Ukáže směrem k Slunci. „Dívej.“ Přejde ke studni, odraz Slunce se objeví 

ve vodě, do studny hodí kámen. Hladina vody se zvlní, a tím se zvlní i odraz Slunce ve vodě. 

„A je to,“ řekne Eratosthenés.   

Otrok: „A co dál?“ 

Eratosthenés: „Co dál? Uvidíš. Půjdeme do Alexandrie.“ 

Oba se plaví lodí do Alexandrie. Na mapě je ukázána cesta z Asuánu do Alexandrie. Tam již 

na ně čeká zřejmě Eratosthenův přítel, který se podílel na jeho experimentu. 

Přítel: „Udělal jsem, oč jsi mě žádal. Prosím.“ A ukazuje směrem ke gnómonu zapíchlému 

v zemi. „V určený den v poledne se stín vrhaný gnómem zastavil přesně tady.“ Ukáže na 

určité místo. Eratosthenes opíše daným bodem polokružnici (obr. 4.1). 

Eratosthenés: „Vidíš? V Asuánu stín zmizel, protože Slunce bylo přímo nad námi. Zde 

v Alexandrii,“ ukazuje na další místo na polokružnici, „vrhl gnómon tento stín.“ Spojí střed 

polokružnice s oběma body a ukáže na úhel mezi dvěma vedenými přímkami (obr. 4.2). 

„Známe vzdálenost mezi Asuánem a Alexandrií, dokončíme kruh a vypočteme zemský 

obvod. Takže zemský obvod činí 252 000 stádií.“ Oba nad Erastenovým výpočtem žasnou.  

Děj se vrací zpět k vypravěči a dětem. Vypravěč vysvětluje, co je to stadion – délka 

závodní dráhy, a říká, že délka zemského obvodu činí 39 740 km. Eratosthenés se spletl 

o necelých 300 km.  

Dalším důležitým matematikem v seriálu je Archimédes. Vrací se ze studií u Eukleida, 

a aby ukázal, že studium v Alexandrii bylo prospěšné, dostane od krále za úkol zjistit, zda 

jeho nová koruna je vyrobená pouze ze zlata, aniž by musela být rozbita. Archimédes přišel 

na to, že je nutné vypočítat objem koruny, pak korunu zvážit a zjistit, zda odpovídá hmotnosti 

zlata. Nápad dostal při pobytu v lázních. Nahý vyskočil z lázně a za běhu volal: „Heuréka! Už 

to mám!“ 

Archimédes si u krále vyžádal dvouramenné váhy. Dozvěděl se od zlatníka, že na 

královskou korunu spotřeboval 60 zlatých mincí, a ty si nechal přinést. Pod misky vah umístil 

vědro s vodou. Na jednu miska vah vložil mince a na druhou korunu. Zvážil korunu a odečetl 
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                                 Obr.4.1                                                                Obr. 4.2 

          (Byl jednou jeden... vynálezce (Il était une fois... les découvreurs) 1994, Albert Barillé) 

 

hmotnost vody vytlačené korunou. Místo koruny dal na misku zlaté mince a zjistil, že 

hmotnost koruny se rovná hmotnosti 54 zlatých mincí. Vodní hladina nevystoupila až nahoru, 

z čehož Archimédes usoudil, že zlaté mince mají menší objem než koruna (obr. 4.3). Koruna 

tedy nebyla vyrobena z ryzího zlata, ale z dalších příměsí. Aby si svou tezi ověřil, rozbil 

korunu a i král zjistil, že se nejedná pouze o zlato. Na hraně jedné z částí koruny viděl totiž 

šedou barvu, což není barva zlata.  

 

                       

     Obr.4.3 

(Byl jednou jeden... vynálezce (Il était une fois... les découvreurs) 1994, Albert Barillé) 
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Z filmu se diváci dále dovědí, že Archimédes nebyl pouze objevitelem zákona 

o objemu, ale také vynálezcem mnoha věcí, jako např. vodního šneka, kladky, páky 

a katapultu.  

Film se zdál být dobrým motivačním prvkem pro druhý oborový den. Bylo však třeba 

ho didakticky využít, tj. vytvořit nějaké pracovní listy, které by žáci vyplňovali. 

Pracovních listů bylo nakonec připraveno několik. Kromě již zmíněného pracovního 

listu k filmu šlo o další, které se zabývaly poznatky z historie matematiky, o nichž se dá 

předpokládat, že budou pro žáky 6. a 7. ročníků nejen zajímavé, ale i pochopitelné. Snahou 

současně bylo, aby se v nich vyskytovaly různorodé úkoly, které by znalosti žáků ještě 

prohloubily a upevnily. 

V pracovním listu k filmu (viz Příloha IV) jsou uvedeny otevřené otázky, které se týkají 

Démokrita, Eratosthena a Archiméda. Žáci mají spojit jména zmíněných osobností s oborem, 

kterému se osobnosti věnovaly. Aby byla žákům práce ztížena, jedno jméno přebývá. Žáci 

musí vše správně spojit a zbylé jméno sami doplnit o příslušný obor. Poslední dvě otázky mají 

ověřit pozornost žáků. V jednom cvičení mají napsat další jména osobností, která slyšeli ve 

filmu. Ve druhém cvičení mají vyškrtat jména, která nebyla zmíněna. 

Z hlediska matematického mají žáci využít tyto poznatky: záporná čísla (uspořádání na 

číselné ose, základní operace), převody jednotek, základní poznatky z geometrie (úhel, druhy 

úhlů). 

4.1.2 Prezentace o pythagorejcích (viz Příloha I) plus příslušný pracovní list (viz 

Příloha III) 

Úvodním prvkem pro část věnovanou pythagorejcům měla být prezentace. Snahou bylo, 

aby obsahovala pouze nejdůležitější informace a zbytečně žáky nezahltila velkým množstvím 

teorie. V prezentaci byly propojeny znalosti žáků již nabyté, tak pro ně i úplně nové. 

Například si díky zakreslování letopočtů na číselnou osu zopakovali záporná čísla. Novou 

látkou měla (alespoň pro některé z nich) být teorie sudého a lichého a její ověření. K tomu 

měly posloužit žetony, kterými žáci zjišťovali výsledek zadaného úkolu. 

Prezentace obsahovala nejdříve základní údaje o Pythagorovi (místo a přibližný rok 

narození, zálibu v cestování a poznávání různých zemí, i založení spolku, jehož stoupenci si 

říkali po svém zakladateli) včetně obrázku jeho údajné podoby. Do prezentace byly vloženy 

úkoly nejen matematické, ale i zeměpisné. Žáci měli najít v zeměpisném atlase ostrov Samos 

nebo ho vyznačit na mapě dané země. Značná část prezentace byla věnována pythagorejcům 
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a jejich životu ve spolku. Byly vybrány takové informace, které jsou pro žáky zajímavé 

(např. oděv, strava apod.), ale také ty nejpodstatnější (filosofie a objevy). Jako zajímavost 

byla zařazena Pythagorova přikázání („Srdce nejíst“, „Nekrájet oheň mečem“, „Nesedět na 

hokerlíku“, „Nechodit po vyšlapaných cestách“, „Z věnce netrhat“), jejichž význam se měli 

žáci pokusit odhadnout. Vzhledem k tomu, že pythagorejci věnovali značnou část své práce 

teorii čísel, byly do prezentace zařazeny i úkoly na opakování tříd čísel. Další úlohou bylo 

„překontrolovat“ výsledky práce po pythagorejcích, tedy ověřit, zda platí jejich teorie sudého 

a lichého. Aby nebyla pro žáky úloha příliš abstraktní, měli při ní používat žetony.  

Hned prvním úkolem v pracovním listě je tajenka, která má ověřit pozornost žáků. 

Otázky v tajence se týkají především života Pythagora, životního stylu pythagorejců a jejich 

učení. Výsledkem je slovo „přímková“ čísla, což představuje vhodný přechod k dalším 

úkolům. 

Následující úlohy se týkají figurálních čísel – nejprve znázornění trojúhelníkových 

a čtvercových čísel, dále se mají odvodit pravidla pro určení čtvercových a trojúhelníkových 

čísel. Další úlohy se v různých obměnách týkají figurálních čísel. 

Z hlediska matematického mají žáci využít tyto poznatky: základní geometrické útvary, 

záporná a desetinná čísla, výpočet obsahu základních geometrických útvarů, převody 

jednotek. 

4.1.3 Další pomůcky 

Během prosincového oborového dne byla potřeba mapa ostrova Samos, která sloužila 

pro výpočet rozlohy tohoto ostrova, dále atlasy, v nichž žáci vyhledávali místa podle pokynů 

učitele.  

         Důležitou součástí oborového dne byl i pobyt v učebně fyziky, kde měli žáci pracovat 

na pokusech, a ověřit tak, zda opravdu platí Archimédův zákon. 

          Některé úkoly měli žáci možnost vyzkoušet si i manuálně, a k tomu potřebovali 

provázky a nůžky. 

Na únorovém oborovém dnu byly potřeba žetony, pomocí kterých žáci zjišťovali 

figurální čísla a řešení některých úkolů. 

Jako záloha byly připraveny různé hry, např. Blokus.  
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4.2 Cíl prosincového a únorového oborového dne 

Na základě vybraných historických událostí měli žáci nahlédnout význam matematiky 

a osobností, bez kterých by matematika nebyla na takové úrovni, jaké dosahuje dnes. Dále se 

mohli přesvědčit, že se matematické objevy obešly bez složitých počítačových technik 

a systémů, např. při výpočtu obvodu Země. Měli také zjistit, že matematika není jen uzavřená 

disciplína, ale prostupuje mnoha oblastmi lidského života (pokusy v učebně fyziky). 

 

4.3 Oborové dny 

4.3.1 Prosincový oborový den 

4.3.1.1 Předpokládaný průběh prosincového oborového dne 

Jak již bylo zmíněno výše, trval tento oborový den pět vyučovacích hodin. První čtyři 

hodiny měla probíhat výuka v klasické učebně (s krátkým pobytem v učebně fyziky), poslední 

hodina v počítačové učebně. 

Nejdříve mělo být žákům představeno téma a průběh. Vzápětí měl přijít film, ke 

kterému žáci dostanou i list s otázkami, jež budou vyplňovat již během sledování.  

Následovat měla prezentace o Pythagorovi a jeho spolku. 

Film a úkoly k němu se vztahující  

Na začátek oborového dne bylo připraveno promítání výše zmíněného filmu, přičemž 

důležité pasáže měly být vždy zastaveny a ještě se žáky podrobněji probrány.  

(a) Výpočet délky Země  

Sledování filmu žákům sice objasní postup, který použil Eratosthenés, ale je důležitější, 

aby si výpočet zkusili provést také sami. Učitel by jim měl postup přiblížit. Nedílnou součástí 

by měly být náčrty nejen na papír, ale i na tabuli. 

b) Archimédův zákon, práce v učebně fyziky 

Po vysvětlení Archimédova zákona ve filmu se žáci přesunou do učebny fyziky, kde 

budou provádět pokusy k dané tematice. 

c) Vypracování pracovního listu týkajícího se filmu 

Ještě před začátkem promítání filmu by měly být žákům rozdány pracovní listy týkající 

se obsahu filmu. Na těch by měli pracovat již během jeho sledování. Vyhodnocení řešení by 

mělo proběhnout po skončení filmu. 
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Prezentace: Pythagoras, pythagorejci 

Po zhlédnutí filmu a splnění všech daných úkolů bude připravena prezentace, jejímž 

obsahem je Pythagoras a pythagorejci. I v prezentaci jsou úkoly pro žáky, aby jen pasivně 

neseděli, ale zapojili se. Například musí každý zmíněný letopočet zapsat na číselnou osu.  

Dále mají žáci spočítat rozlohu ostrova, ze kterého pochází Pythagoras. Každý dostane 

mapu ostrova s měřítkem. K dispozici mají i kalkulačky a čtverečkované papíry. V případě, že 

si nebudou vědět rady, poradí jim učitel. Mohou pracovat ve skupinách i samostatně. 

Manuální úkoly 

Aby nebyli žáci příliš zahlceni teorií, jsou připraveny i manuální úkoly. Například 

dostanou provázek a mají pomocí něho vytyčit pravý úhel.  

Práce na internetu 

Na poslední hodinu je naplánována výuka v počítačové učebně. Na internetu mají žáci 

zjistit další údaje o Eratosthénovi, Euklidovi a Demokritovi. Své výsledky hledání by měli 

prezentovat při dalším oborovém dnu. 

4.3.1.2 Skutečný průběh prosincového oborového dne 

Druhý oborový den se konal v prosinci 2009 a trval pět vyučovacích hodin. Přítomno 

bylo vzhledem k nemocem pouze 9 žáků, z toho jedna dívka. 

Před začátkem jsem se dozvěděla, že méně než polovinu žáků tvoří ti, kteří se 

dobrovolně přihlásili, a tu druhou ti, kteří neměli možnost se z kapacitních důvodů dostat do 

jiného oborového dne. Tudíž vyvstala obava, zda budou i „nezájemci“ mít chuť do práce 

a nebudou rušit nějakým způsobem výuku.  

Celou práci zpočátku vedla N. Stehlíková. Přítomna byla také V. Fenclová a já. Průběh 

byl nahráván na videokameru, která byla většinou umístěna na stativu v zadní části třídy. Dále 

byl pro nahrání práce použit i audiozáznamník, který ležel na stolku učitele. Žáci nevěnovali 

kameře žádnou pozornost. Bylo mi řečeno, že žáci 7. ročníků jsou na přítomnost kamery 

zvyklí.  

Film plus úkoly k němu se vztahující 

a) Výpočet délky Země 

Žákům byly rozdány dle plánu pracovní listy a začal se promítat film. Všichni žáci jej 

sledovali velmi zaujatě. Výjimkou nebyl ani žák, který údajně dvakrát propadl a matematika 

ho vůbec nezajímala.  
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První přerušení filmu bylo u gnómonu, kde N. Stehlíková nejprve kladla základní 

otázky, jejichž odpovědi měli možnost žáci zaslechnout v průběhu filmu. Poté se ptala i na 

použití gnómonu, které jí záhy vysvětlil jeden z žáků: „On si dal nějakou tyčku do země 

a podle toho, jak ji slunce osvítilo.“ Ukázalo se, že přesněji nejsou žáci schopni myšlenku 

uvedenou ve filmu reprodukovat. Proto se vyučující pomocí otázek snažila celý proces znovu 

ukázat. Žáci měli najít města Asuán a Alexandrii v atlasu. N. Stehlíková zapisovala na tabuli 

nejdůležitější informace a načrtla pro lepší představu i obrázek, na kterém byla zeměkoule, 

obě města a gnómon. Byla zmíněna i vzdálenost mezi těmito městy, ale nebyla řečena 

v jednotkách, které jsou pro žáky známé, nýbrž ve stádiích. Následovala otázka, jaké starší 

míry žáci znají. Odpověděli, že stopy a uzly. Při výpočtu si žáci zopakovali i druhy úhlů 

a znalosti o nich (vzpomněli si na pravý, ostrý, tupý a přímý úhel). Sami měli zjistit i obvod 

Země. Nejprve s pomocí výpočtu, poté hledali údaj v atlasu. Narazilo se zde na problém jejich 

neznalosti poměru (ten je zařazen do ŠVP školy až do druhého pololetí 7. ročníku). 

N. Stehlíková kladla žákům návodné otázky: „ Kdybychom se podívali na ten kruh tady – tu 

zeměkouli –, je to kruh. Tak, kolik stupňů je takhle dokolečka, je plný kruh?“ Jeden žák 

odpověděl 360 stupňů. Učitelka to zopakovala a pokračovala: „A teď těch 7,2 stupně je 

nějaká část toho kruhu, nějaká část těch 360 stupňů. A vlastně tahleta část bude stejná část 

toho celého obvodu Země, který počítáme, to dokolečka. Takže nám musí platit, že 360 

stupňů děleno 7,2 stupně, to znamená, kolikrát se nám vejde 7,2 stupně do těch 360, tak 

tolikrát se vejde co do čeho, zkuste říct.“ Jeden žák zformuloval odpověď s pomocí paní 

učitelky: „5 000 stádií do obvodu Země.“ N. Stehlíková zopakovala celý poměr ještě jednou: 

„Kolikrát se 7,2 stupňů vejde do 360 – kolikrát se ten úhel tady vejde –, tolikrát se vejde těch 

5 000 do toho celého obvodu“ (byl označen „o“). Na tabuli bylo napsáno tedy toto: 

50002,7

360 o=  

 
Žáci se snažili vyřešit danou úlohu. Jeden z nich získal výsledek 50. Byl chybný, ale 

N. Stehlíková na chybu ihned neupozornila. Číslo dosadila do rovnice a všichni se mohli 

přesvědčit, že tento výsledek není správný. Paní učitelka Fenclová ještě žákům napověděla 

tím, že zlomek je vlastně děleno (žáci 6. ročníků toto ještě nevěděli). Několik dalších návrhů 

bylo nesprávně vyřešených, až jeden žák správný výsledek konečně našel. Učitelka pak 
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vysvětlila postup výpočtu i pro žáky, kteří si nevěděli rady. Tato první aktivita trvala 

i s přerušením necelých třicet minut. 

b) Archimédův zákon, práce v učebně fyziky 

Dalším na řadě byl Archimédův zákon. Po zhlédnutí příslušné části filmu pracovala 

téměř půl hodiny se žáky učitelka Fenclová. Někteří žáci již zákon ze školy znali, vysvětlili 

ho tudíž i ostatním. Učitelka jej poté i vyřkla. Nato jsme se přesunuli do učebny fyziky. 

V. Fenclová opakovala některé důležité poznatky, které žáci využijí při svých pokusech 

(např. výpočet tíhy, její jednotky, práci se siloměrem, vztlakovou sílu). Nejdříve žáci 

pracovali se siloměrem. Dostali několik závaží různé hmotnosti, měli určit tíhu závaží, poté 

ponořit závaží zavěšené na siloměru do kádinky s vodou a zjistit, zda se vztlaková síla 

zmenší. Žáci pracovali ve skupinách. Paní učitelka chodila mezi skupinami a kontrolovala 

výsledky žáků. Poté žáci dostali dvě tělesa s různou hmotností ale stejným objemem a měli 

vyzkoušet, zda platí, že vztlaková síla bude u obou těles stejná. Záleží totiž na objemu a ne na 

hmotnosti, což paní učitelka zdůraznila hned několikrát. Tyto poznatky si pro jistotu ještě 

jednou zopakovali. Žáci bedlivě poslouchali pokyny paní učitelky a pilně pracovali ve 

skupinkách.  

Následně předvedla V. Fenclová pokus s pákou. Nejdříve se tázala žáků, kdy bude páka 

v rovnováze. Žáci si ji nejdříve spletli s rovnoramennými vahami. Paní učitelka je musela 

navést na momenty sil, protože žáci si vůbec nevěděli rady. Byli vyzváni dva dobrovolníci 

k tabuli, aby se účastnili pokusu: paní učitelka držela páku uprostřed (tzv. rovnoramenná 

páka) a každý ze žáků měl zavěsit závaží na každou stranu stejně daleko od středu otáčení. 

Poté se umístila nejprve pod jedno závaží a poté pod druhé kádinka s vodou a žáci zjistili, že 

se změní rovnováha. Pokus byl proveden i pomocí větší páky, aby byl výsledek zřetelnější.  

Poslední pokus prováděli žáci opět ve skupinkách. Nejdříve paní učitelka zopakovala 

znovu, na čem závisí vztlaková síla, a dodala, že závisí i na tom, do jaké kapaliny těleso 

ponoříme. Místo vody byla zvolena slaná voda. Žákům byly rozdány kuličky hroznového 

vína, které měli ponořit do vody. Vzápětí nasypali do kádinky ještě sůl, kterou rozmíchali, 

takže voda měla větší hustotu a kulička hroznového vína stoupala ze dna kádinky vzhůru. 

Paní učitelka ještě dodala, že těleso se vznáší, pokud má stejnou hustotu jako kapalina, v níž 

se nachází. Pro příklad ještě uvedla, z jakého důvodu se člověk v Mrtvém moři nepotopí.  

c) Vypracování pracovního listu týkajícího se filmu 
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Po návratu do původní třídy byl nejdříve dokončen film a žáci dostali čas několik minut 

na vypracování pracovního listu. Poté proběhla kontrola. Žákům dělalo problém spojit jména 

s příslušným oborem, paní učitelka Stehlíková jim musela napovídat. U posledních dvou úloh 

z pracovního listu (viz Příloha IV) si žáci nebyli příliš jistí, spíše odhadovali. 

Výše jsem již zmínila, že ve filmu byl vždy uveden letopočet, ve kterém se určitá 

důležitá událost uskutečnila. Paní učitelka zakreslila na tabuli časovou osu, na kterou měli 

žáci zapisovat data uvedená ve filmu. Dostali za úkol zapsat data –400 a –200. Jeden žák byl 

vyzván k tabuli a úloha mu problémy nečinila. Učitelka ještě dodala, že se postupuje vždy od 

čísla menšího – zde tedy od –400.  

Prezentace: Pythagoras, pythagorejci 

Podle plánu následovala prezentace o Pythagorovi a pythagorejcích. Paní učitelka 

Stehlíková se ptala žáků, zda znají jméno Pythagoras. Znali pouze Pythagoriádu, což je 

matematická soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií. I v prezentaci byly uvedeny letopočty (např. narození Pythagora) a ty 

měli žáci zakreslovat na číselnou osu. Narození Pythagora se datuje kolem roku 580 př.n.l., 

s čímž měl žák vyvolaný k tabuli problém. Dalším úkolem bylo určit, kolik let je tento 

letopočet od letopočtu uvedeného u Eratosthéna. Pro žáky měly být tyto aktivity pouze 

opakováním. Žák vyvolaný k tabuli měl zjevné problémy se zakreslením dat ohledně 

Pythagora, paní učitelka mu musela poradit. Následovala výkladová část prezentace. 

a) Výpočet rozlohy Samu 

Dalším úkolem pro žáky bylo hledání ostrova Samu v zeměpisném atlasu, s čímž neměli 

problém. Dále dostali mapu Samu s měřítkem, čtverečkované, milimetrové a bílé papíry 

a měli najít způsob, jak vypočítat přibližně jeho rozlohu. Předpokládalo se, že žáci umí 

s měřítkem mapy49 již pracovat. Měli možnost si navzájem radit a spolupracovat. Na práci 

dostali dostatek času, pracovali necelých třicet minut. Zpočátku si nevěděli rady, proto začala 

paní učitelka Fenclová žákům individuálně radit. Na začátek jim naznačila, že by plochu 

dokázali spočítat, pokud by si ji rozdělili na nějaké obrazce, jejichž obsah již dokáží zjistit. 

Některým žákům tato rada pomohla, jiní stále nevěděli, jak postupovat. Proto se snažila 

pomoci žákům i paní učitelka Stehlíková a já. Radila jsem dvěma chlapcům, kteří nejdříve 

vůbec nepochopili radu paní učitelky Fenclové. Vysvětlila jsem jim, že když si celý ostrov 

                                                 
49 Žáci sice ještě neprobírali poměr, ale v zeměpise s měřítkem pracovali. 
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rozdělí například na obdélníky, dokáží spočítat nejdříve obsah jednotlivých obrazců 

a sečtením všech zjistí rozlohu Samu. Jeden žák si ostrov překreslil na čtverečkovaný papír 

a poté sčítal čtverečky (obr. 4.4), druhý si rozdělil Samos na obdélníky různé délky, poté 

vypočítal jejich obsah a nakonec všechny sečetl (obr. 4.5). 

 

                    

                                                             Obr. 4.4 

 

                  

                                                            Obr. 4.5 
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Nyní zmíním jednu chybu, které jsem si u několika žáků všimla. Ostrov si překreslili na 

milimetrový papír (obr. 4.6) a počítali čtverečky. Spočtení všech čtverečků, které vyplňovaly 

plochu ostrova, nečinil žákům problém. Ale neuvědomili si, že Samos nemá pravidelný tvar, 

a tudíž se jeho okraje, pokud nevyplní jeden centimetr čtvereční, nemohou počítat jako celý 

čtvereček. Znamenalo to tedy, že pokud například jen část pobřeží ostrova zasáhla centimetr 

čtvereční a vyplnila několik milimetrů čtverečních, žák jej přesto považoval za centimetr 

čtvereční. Pomůckou mohlo být vybarvování, kdy by žáci viděli, kam až sahá ostrov. Tuto 

chybu jsem objevila ve chvíli, kdy jsem se žáků ptala na celkový počet čtverečků, které 

vyplňují ostrov. Poté jsem se jim snažila vysvětlit správný výpočet.  

Zdálo se, že je tato úloha pro žáky zajímavá, protože pracovali všichni pilně a snažili se 

dojít k výsledku. Zjevně způsob rozdělování nepravidelného útvaru na pravidelné pochopili, 

ale vyvstal problém, jak použít měřítko, které měli udané na mapě (na mapě byla úsečka 

dlouhá 17 mm, ve skutečnosti tato délka odpovídala 6 km). Paní učitelka Fenclová proto celý 

postup vysvětlila: „Kolik je centimetr čtvereční ve skutečnosti kilometrů čtverečních? Já to 

spočítám.“ Žáci začali pokřikovat různé výsledky, například 2, paní učitelka psala postup 

výpočtu na tabuli. Nejdříve načrtla čtvereček, který měl reprezentovat centimetr čtvereční. 

Pokračovala: „Teď je otázka, kolik je ten jeden centimetr, kolik je to kilometrů.“ Žáci opět 

začali pokřikovat různá čísla, která pokládali za správné výsledky. „Ten jeden centimetr je asi 

3,5 km. Proč? Kdo by mně asi uměl říct proč? No, máte tam úsečku a tam je napsáno 6 km. 

Ano? A teď když to změříte, tak tohle je přibližně 17 milimetrů.“ Uvedená délka je délka 

úsečky daného měřítka. Na jednu stranu čtverečku načrtnutého na tabuli napsala učitelka 

hodnotu 3,5, poté společně se žáky určila obsah tohoto čtverce  S = 3,5 · 3,5 = 12,25 km2. 

Dále napsala, že 1 cm2 mapa = 12,25 km2 ve skutečnosti. Teď už zbývalo jen určit, kolik je 

tam centimetrů čtverečních. Paní učitelka se na závěr ještě ptala všech žáků, zda pochopili 

všechny kroky výpočtu. Pokud nebylo něco žákům jasné, trpělivě jim vše znovu vysvětlila. 

Ostatní žáci pokračovali ve výpočtu. Výsledky byly zapsány na tabuli. Ti, kteří nestihli 

vyřešit úlohu v hodině, si ji měli sami dopočítat.  

Prezentace byla v tuto chvíli přerušena, protože nezbývalo mnoho času na její 

dokončení a následný pracovní list. Po poradě se obě vyučující rozhodly, že zařadí spíše 

nějakou pohybovou aktivitu. 
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                                                                Obr. 4.6 

 

Manuální úkoly 

Žáci se měli rozdělit do skupin po čtyřech. Vzhledem k počtu žáků byly vytvořeny dvě 

skupiny, v jedné bylo o žáka více, přebývající žák přihlížel a radil. Každá skupina dostala 

provázek. Žáci museli mít zavřené oči a měli vytvořit z provázku čtverec. Během úkolu mohli 

vzájemně komunikovat, nesměli však otevřít oči. Pracovali nejdříve namátkou. Paní učitelka 

Fenclová je nabádala, že musí přijít na metodu, jak čtverec získat. Jedna skupina si 

uvědomila, že čtverec musí mít všechny strany stejné. Proto bylo nutné vymyslet, jak poslepu 

vytvořit čtyři stejné strany. Jedna skupina řešení našla, té druhé musela postup paní učitelka 

ukázat. Paní učitelka poté ještě jednou zopakovala, jak čtverec z provázku vytvořit: provázek 

je nutné rozdělit na čtyři stejné části – nejprve na dvě poloviny, poté na čtvrtiny. Poté se přes 

pomyslnou úhlopříčku přiloží jeden vrchol k protilehlému. Protilehlé strany musí splývat 

a musí vzniknout pravoúhlý trojúhelník (postup viz obr. 4.7 až 4.9).  

Při poslední aktivitě se žáci rozdělili do dvojic a každá dvojice dostala provázek. Měli 

zkusit vytyčit pravý úhel. Paní učitelka sdělila žákům, že toto prováděli napínači lan. Dále 

instruovala žáky: na provázku udělali uzlíky stejně daleko od sebe, museli si udělat značky, 

celkový počet značek byl 13. Na značkách udělali uzlík. Museli pracovat velmi přesně. 
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      Obr. 4.7                                                                Obr. 4.8 

 

                                    

                                                               Obr. 4.9 

 

Třináctý uzlík se spojil s prvním, tím pádem měli dvanáct úseček stejně dlouhých. Jeden žák 

měl držet v jedné ruce tři délky, ve druhé čtyři délky, o které se bude dělit se svým 

spolupracovníkem, ten měl držet ve druhé ruce pět délek. Každý takový trojúhelník je 

pravoúhlý. Žákům dělalo problémy vyznačit přesně stejně dlouhé úseky a vytvořit na nich 

uzlík. Nakonec se některým párům práce vydařila. Ještě si mohli zkusit, zda je opravdu 

získaný trojúhelník pravoúhlý. Obě manuální aktivity trvaly po deseti minutách. 

Vzhledem k nedostatku času nebyla možnost s těmito aktivitami více pracovat, popř. 

vysvětlit, proč se vytvoří pravý úhel právě při daném počtu uzlíků. Nutno dodat, že žáci se po 

vysvětlení nepídili.  
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Práce na internetu 

Vzhledem k tomu, že práce na internetu byla naplánovaná na poslední hodinu 

oborového dne, byli žáci již značně nesoustředění a museli být často napomínáni. Během 

půlhodiny měli za úkol vyhledat, co je stadium a figurální čísla, zjistit obvod Země, informace 

o Archimédovi a Pythagorovi. Řešení těchto úkolů mělo proběhnout při dalším oborovém dnu 

v únoru 2010. Přesto ale paní učitelka Fenclová nenechala žáky jen vyhledávat odpovědi, 

nýbrž se snažila i odpovědi kontrolovat a popřípadě doplňovat o nějaké zajímavé informace. 

Například u figurálních čísel vysvětlovala, proč se používá právě tento název, jaké typy 

existují a jaké jsou vztahy mezi nimi. 

4.3.1.3 Zhodnocení prosincového oborového dne 

Ačkoliv trval oborový den pět vyučovacích hodin, žáci pracovali pilně téměř po celou 

dobu (s výjimkou práce na počítači). Oproti očekávání se nestihla dodělat prezentace 

o Pythagorovi a jeho stoupencích, s čímž byly spojeny i další úkoly. Ty byly tedy odloženy na 

další oborový den. Některé pojmy dostali žáci za úkol vyhledat na internetu, takže při dalším 

setkání by již měli vědět, o co jde. 

Myslím si, že film byl vhodně použit, pro žáky byl motivující. Podařilo se propojit 

matematiku s fyzikou a zeměpisem, takže žáci mohli vidět i mezipředmětové souvislosti.  

Zařazení pohybových aktivit (např. vypínání pravého úhlu) na konec prvních čtyř hodin 

bylo jistě pro žáky vítanou změnou. Škoda jen, že na ně nezbylo více času, žáci mohli ještě 

dále experimentovat. Vidím ještě tyto varianty, jak by se dala tato aktivita udělat: 1. Uzlíky 

budou už na provázku připravené a žáci budou mít za úkol experimentováním zjistit, kdy 

vznikne pravoúhlý trojúhelník. 2. Uzlíky budou opět připravené a žáci budou mít za úkol 

udělat trojúhelník o stranách 3, 4 a 5 a zjistit jeho vlastnosti (tedy přijít na to, že to je 

pravoúhlý trojúhelník). Domnívám se, že tato aktivita by se bývala lépe hodila pro žáky, kteří 

již probírali Pythagorovu větu, nebo ji začínají probírat. 

4.3.2 Únorový oborový den 

4.3.2.1 Předpokládaný průběh únorového oborového dne 

Únorový oborový den se měl konat na katedře matematiky a didaktiky matematiky 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, měl trvat 6 vyučovacích hodin, během 

kterých se měli žáci dozvědět zajímavé informace z oblasti historie matematiky.  

Nejprve měl pracovat s žáky profesor Hejný, poté paní učitelka Kloboučková. Oba měli 

pro žáky připraveny manuální aktivity, které byly propojeny s geometrií i aritmetikou. 
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Na konec oborového dne byly připraveny pro žáky různé stolní hry.  

Práce profesora Hejného se žáky 

Pro žáky bylo naplánováno několik aktivit, s nimiž by měl začít pan profesor Hejný. Na 

tomto plánu jsem se nepodílela, proto ho nemohu podrobněji popsat.  

Indické násobení 

Paní učitelka Kloboučková měla představit indického násobení, které si žáci také sami 

vyzkouší.  

Prezentace o Pythagorovi a pythagorejcích 

a) Opakování 

Na úvod bylo naplánované opakování znalostí z minulého oborového dne, protože se 

počítalo s tím, že vzhledem k delší časové pauze mezi oborovými dny si žáci příliš mnoho 

informací nebudou pamatovat. Navíc na prosincovém oborovém dnu chybělo 6 žáků, tedy 

i pro ně bylo opakování vhodné. Mělo být také zkontrolováno, co našli žáci na internetu 

o některých osobnostech.  

b) Prezentace 

Na opakování by mělo navázat pokračování prezentace o Pythagorovi a pythagorejcích. 

Měla by být zmíněna teoretická část (jejich přikázání, teorie čísel a objevy) a poté by měla 

následovat praktická část, kdy by měli žáci dokazovat Pythagorova tvrzení pomocí žetonů 

a objevovat figurální čísla.  

c) Figurální čísla 

K práci měli žáci využít jednak žetonů a jednak pracovních listů, na kterých byly úlohy 

týkající se figurálních čísel. 

Hry 

Hry měly být zařazeny do oborového dne ve chvíli, kdy se již žáci nebudou schopni 

soustředit. Bylo jich vybráno několik – Blokus, Triomino a soubor deskových her, mezi nimiž 

se nacházelo Člověče, nezlob se, Dáma, Mlýn a další. 

4.3.2.2 Skutečný průběh únorového oborového dne 

Únorový oborový den probíhal na Pedagogické fakultě UK v Praze. Po dobu trvání 

oborového dne byla přítomna J. Kloboučková, V. Fenclová a já, ráno též prof. Hejný. Žáků 

bylo celkem deset, z toho 2 dívky. Po celou dobu byli žáci nahráváni na videokameru.  
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Práce profesora Hejného se žáky50 

Podle plánu začal nejprve s žáky pracovat profesor Hejný. Vzhledem k tomu, že na žáky 

čekalo množství teorie a činností týkajících se historie matematiky, zvolil pan profesor 

aktivity, které měli žáky motivovat k práci. Ihned po příchodu dal mezi žáky krabičku se 

sirkami, které si měli mezi sebou rozdělit. Následovaly úkoly, které žákům sděloval ústně. 

Nejdříve si měli ze sirek vytvořit čtverec, do něhož se vejde kříž, resp. žáci měli vytvořit čtyři 

malé čtverce, které budou tvořit kříž jednoho velkého čtverce. Poté měli spočítat, kolik sirek 

k danému úkolu potřebují. Žáci pracovali, a jakmile zjistili nějaký výsledek, okamžitě ho 

hlásili panu profesorovi nahlas. Jedna žákyně určila správně šest sirek a ostatní si měli 

zkontrolovat svůj výsledek podle ní. Pan profesor ztížil úlohu tak, že vymezil podmínku, že se 

sirky nesmějí překládat. Přihlásili se dva žáci, kteří byli téměř ihned s úlohou hotovi. Své 

výsledky si měli porovnat. Pan profesor zadal další úkoly – kolik je v obrázku čtverců a kolik 

obdélníků a jak se změní tyto výsledky, pokud se budou odebírat sirky po jedné. Ale 

podmínkou bylo, že musel vzniknout „hezký“ obrázek – takový, aby žádné sirky nikde 

„nečouhaly“. Obrázek si nakreslil na tabuli a vedle něj kreslil čtverce a obdélníky (obr. 4.10), 

které se v něm vyskytovaly, a psal k nim i jejich počet. 

     _ _             _         _ _            _ _ 
    |_|_|           |_|       |     |          |_|_| 

                                  |_|_|                      |_ _| 
 

Obr. 4.10 

 

Pro tuto úlohu platilo, že malých čtverců napočítali žáci čtyři, velký našli jen jeden. 

Když se dostali k obdélníkům, vysvětlil M. Hejný, že je jedno, zda je obdélník ležící nebo 

stojící, stále je to obdélník. Žáci napočítali čtyři obdélníky. Následovala otázka, co se změní 

ve výsledcích, pokud se odebere jedna sirka, tzn. celkový počet sirek bude jedenáct. Jeden 

z žáků odpovídal a pan profesor psal jeho výsledky na tabuli. Přitom vyvstala otázka, kterou 

sirku je třeba odebrat. Jeden žák šel ukázat na tabuli svou myšlenku, ale umazal jednu 

z obvodových sirek velkého čtverce, z čehož vznikl „nekorektní“ obrázek (obr. 4.11) – konec 

jedné sirky zůstal nepřipojen na žádnou jinou. Další žák umazal jednu sirku, která se 

                                                 
50 Práce se oproti mému očekávání netýkala přímo historie matematiky. To jsem neměla možnost ovlivnit. 
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nacházela uvnitř velkého čtverce (obr. 4.12), což již byl správný postup. Žáci opět zjišťovali 

počet čtverců a obdélníků. Napočítali dva malé čtverce, jeden velký čtverec a dva obdélníky.  

_ _ 
|_|_| 

                                                       |_|_                 
 

Obr.  4.11: Nekorektní obrázek 

 

_ _ 
|  |_| 

                                                       |_|_|                
 

Obr. 4.12 
 

Pan profesor úlohu obměnil a zeptal se, kolik sirek se musí odebrat, aby na obrázku 

nebyl žádný obdélník a součet malých a velkých čtverců byl dva. Dva nejrychlejší řešitelé šli 

kreslit své návrhy na tabuli. Záhy se zjistilo, že oba vytvořili stejný obrázek (obr. 4.13a) – byl 

jím jeden velký čtverec, uvnitř kterého byl jeden malý čtverec. Celkový počet sirek potřebný 

pro tuto úlohu byl deset. Pan profesor chtěl ale vědět, zda řešení, které oba žáci navrhli, je 

jediné, nebo existuje ještě nějaké jiné. Ještě dodal, že se sirky nesmí přikládat, jen odebírat. 

Jeden žák načrtl na tabuli dva malé čtverce, které se dotýkaly pouze v jednom vrcholu 

(obr. 4.13b). Ostatním se nejdříve řešení z neznámých důvodů nezdálo být správné, poté svůj 

úsudek přehodnotili a toto řešení uznali.  

 

 

                                               _ _                _ 
                                              |  |_|              |_|_ 
                                              |_ _|                 |_| 
 

Obr. 4.13a              Obr. 4.13b 

 

Pan profesor načrtl na tabuli obrázek (obr. 4.13c), k němuž se vztahovaly další úlohy. 

K původnímu obrázku připojil ještě několik sirek, takže celkový počet sirek byl sedmnáct. 

Úkolem bylo zjistit celkový počet čtverců a obdélníků. V tomto případě žáci napočítali osm 
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čtverců a deset obdélníků. Výsledek svého počítání žáci vždy prezentovali u tabule, aby 

i ostatní pochopili počet napsaný na tabuli. Žáci měli dále určit počet čtverců a obdélníků, 

pokud se odebere jedna sirka. Jeden žák se zvídavě zeptal, jakou sirku má odebrat. Pan 

profesor odpověděl, ať každý odebere nějakou, a poté se třeba zjistí, že existuje více řešení. 

Žáci hlásili různé výsledky, k tabuli byla vyzvána jedna žákyně, aby prezentovala to své 

(obr. 4.13d). Umazala jednu z prostředních sirek a napočítala správně pět čtverců. Při zjištění 

počtu obdélníků vyvstal malý problém, žáci se nemohli sjednotit na jednom výsledku. Pan 

profesor musel na tabuli rozkreslit jednotlivé typy obdélníků, které se v obrázku vyskytují, 

aby jejich výčet zpřehlednil.  

                                                 _ _ _          _ _ _ 
                                                |_|_|_|        |_ _|_| 
                                                |_|_|_|        |_|_|_| 

        

Obr. 4.13c          Obr. 4.13d 

 

Mezi počítáním zmínil pan profesor vzorec na výpočet obvodu obdélníka, jeden žák 

zmínil i vzorec na výpočet obvodu čtverce. M. Hejný ale řekl, že žáci vzorec v tuto chvíli 

nepotřebují, výpočet obvodu obdélníka vidí hned z obrázku.  

Následovaly prezentace dalších řešení žáků – k tabuli chodili ti, kteří našli jiné řešení 

než to, které bylo na tabuli. Byla tak postupně vymazána čárka uprostřed velkého obdélníku 

(obr. 4.13e), přičemž bylo zjištěno, že se v něm skrývá šest čtverců a čtyři obdélníky. Dalším 

řešením, které vzniklo umazáním prostřední pravé čárky (obr. 4.13f), bylo šest čtverců 

i obdélníků. Zdálo se, že žáky hledání nových řešení zaujalo, protože pracovali a byli 

ukáznění. Následovalo řešení, v němž žák umazal spodní prostřední čárku (obr. 4.13g), 

a získal pět čtverců i obdélníků. Další žák vytvořil nový obrázek (obr. 4.13h) pomocí umazání 

levé prostřední čárky a jeho spolužáci se shodli na tom, že se jedná pouze o jiný obrázek již 

zaznamenaného řešení. Pan profesor ukončil tuto úlohu s tím, že již dále neexistuje jiné řešení 

než ta, která jsou na tabuli. 

                              _ _ _        _ _ _        _ _ _        _ _ _    
                             |_|  |_|      |_|_|  |      |_|_|_|      |  |_|_| 
                             |_|_|_|      |_|_|_|      |_|  |_|      |_|_|_| 
 

Obr. 4.13e     Obr. 4.13f      Obr. 4.13g     Obr. 4.13h 
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Úkol byl ještě více ztížen; žáci měli hledat různá řešení, pokud se umažou dvě čárky, 

pouze s tím rozdílem, že již nebudou počítat čtverce a obdélníky, ale jen kreslit obrázky. 

U tabule se vystřídali téměř všichni žáci s různými řešeními. Když se jich nastřádalo již deset 

(obr. 4.13i – 4.13r), oznámil pan profesor, že se jedno řešení opakuje dvakrát, a žáci jej měli 

nalézt. Jeden z žáků obrázek našel (obr. 4.13l) a ostatním bylo vysvětleno, že pokud se nyní 

odebere jedna sirka a žádný počet se na obrázku nezmění, je řešení nekorektní.  

 

                  _ _ _          _ _ _         _ _ _        _    _            _ _ 
                 |  |  |_|        |_ _ _|       |_|_ _|      |_|_|_|        _|_|_| 
                 |_|_|_|        |_|_|_|       |_ _|_|      |_|  |_|       |_|_|_|  
 

Obr. 4.13i         Obr. 4.13j        Obr. 4.13k      Obr. 4.13l       Obr. 4.13m 
                  _ _ _         _ _ _          _ _ _        _ _ _         _ _ _ 
                 |_|_|  |       |_ _|_|        |  |_|  |      |_|_ _|       |  |_|_| 
                 |_ _|_|       |_ _|_|        |_|_|_|      |_|  |_|       |_|  |_| 

 

Obr. 4.13n       Obr. 4.13o        Obr. 4.13p     Obr. 4.13q      Obr. 4.13r 

 

Pan profesor ještě zmínil, že nyní by se daly hledat ještě charakteristiky ke každému 

obrázku, poté by se mohly odebírat tři sirky atd.  

Po dobu celé práce se žáci chovali velmi ukázněně, nemuseli být napomínáni a očividně 

je práce bavila. Ač trvala tato aktivita necelých šedesát minut, zdálo se, že by žáci pracovali 

s panem profesorem dál. Aktivně se zapojili i ti, kteří se údajně o matematiku příliš nezajímají 

a na oborový den byli zapsáni nedobrovolně. I k pomůckám se chovali ohleduplně a na konci 

práce je podle pokynů navrátili v původním stavu.  

Indické násobení 

Slova se ujala paní učitelka Kloboučková, která s žáky pracovala do konce oborového 

dne. Nejdříve žákům chtěla přiblížit, jak se násobilo ve starověké Indii. Na úvod se snažila od 

žáků zjistit časové období, ve kterém se datuje starověká Indie. Ti pouze věděli, že se jedná 

o dobu před Kristem. Učitelka rozdala žákům učebnice pro 3. ročník ZŠ, čemuž se 

samozřejmě zpočátku všichni divili. Na dané stránce měli žáci vypočtené čtyři příklady 

a úkolem bylo zjistit postup řešení. Žáci si nevěděli rady, proto jim paní učitelka musela 

prozradit, která čísla jsou zadáním a která výsledkem. Pro ilustraci přepsala řešení z učebnice, 
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která následně vysvětlila. Nejdříve překreslila tabulku, do jejíhož prvního řádku napsala 

činitel 26 a do tabulky vpravo číslo 6. Dále násobila zvlášť čísla 2 a 6 a 6 a 6. Příslušné 

mezivýpočty se sečtou a výsledkem je 156 (viz obr. 4.14). 

                                             

  2 6   

  

 
1 

2 
3 

6 
6 

1 5 6   

 

Obr. 4.14  

 

Následovala úloha 15 krát 6. Žáci nejprve určili výsledek zpaměti a poté pomocí 

indického násobení. Paní učitelka rozdala žákům pracovní listy, na nichž byly předtištěné 

tabulky, které urychlily práci (viz Příloha VI). Dále měli žáci řešit úlohy z pracovního listu. 

Paní učitelka chodila mezi žáky a kontrolovala jejich práci. Pokud měli při výpočtu problém, 

poradila jim. Následovalo násobení trojciferného čísla. Při samostatné práci někteří žáci říkali 

paní učitelce, že je tato aktivita baví. Následovala kontrola výsledků.  

Poté se paní učitelka ptala na další tabulku z pracovních listů – měla čtyři řádky 

i sloupce. Tu samou měla J. Kloboučková narýsovanou i na tabuli a zajímalo ji, jaká čísla se 

v ní budou násobit kterými. Žáci správně odpověděli, že se bude násobit trojciferné 

s dvojciferným. Poté měli nějaká „těžká“ čísla paní učitelce nadiktovat. Žáci navrhovali různá 

čísla, ale paní učitelce se zdála být příliš jednoduchá. Poté jim vysvětlila, že čím se vyskytuje 

více různých vysokých cifer v číslech, tím složitější je výpočet. Všichni se poté shodli na 

úloze 859 krát 67. J. Kloboučková ukázala, že nyní se v tabulce nacházejí všechny vysoké 

cifry pouze jednou. K tabuli byli vyzváni dva žáci a každý z nich doplnil jeden řádek tabulky. 

Konečný součet přišla spočítat jedna žákyně, přičemž jí paní učitelka musela pomáhat.  

Dále žáci pracovali s učebnicí, měli v ní nalézt strany, ve kterých se takto počítá. 

Nakonec rozhodla paní učitelka, že si budou vymýšlet příklady sami, po zadání následoval 

samostatný výpočet. Paní učitelku ještě zajímalo, zda by se tímto způsobem mohla vynásobit 

desetinná čísla. Odtajnila žákům, že si stačí jen desetinné čárky odmyslet a správně je do 

výsledku zakomponovat.  
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Poté napsala na tabuli dvě čísla, jedno devíticiferné a druhé trojciferné, a zajímalo ji, zda 

by žáci dokázali takto složitou úlohu vypočítat. Povolila jim i kalkulačky, ale žáci se shodli na 

tom, že by jim kalkulačka nepomohla, protože by hlásila „error“. Aby si svou domněnku 

ověřili, zkusili úlohu vypočítat na kalkulačce mobilního telefonu a k jejich překvapení získali 

výsledek. Paní učitelka proto přidala ještě šest cifer a pověřila žáky, aby úlohu vypočítali 

způsobem, který se ten den naučili. Žáky motivovala jedničkou. Během počítání ji zajímalo, 

zda je reálné počítat s takovými čísly a kde se dá s těmito čísly potkat. Někteří žáci pilně 

pracovali, jiní se bavili s ostatními.  

Po nějaké době paní učitelka práci zastavila a ještě se žáků ptala na výhody a nevýhody 

tohoto počítání oproti tomu, které žáci používají ve výuce. Jeden žák řekl, že nevýhodou je to, 

že se to musí rozepisovat. Paní učitelka napsala ihned na tabuli úlohu, kterou žáci počítali 

během oborového dne. Počítala pod sebe, čímž ukázala, že i tímto „klasickým“ způsobem 

musí výpočty rozepisovat. Jiný žák přišel na tu nevýhodu, že je potřeba vytvořit si tabulku, 

tím pádem musíme mít více místa na papíru. Výhodu prozradila paní učitelka sama, protože 

na ni žáci nepřišli. Oproti násobení pod sebe nemusí dávat člověk pozor na správné umístění 

čísel pod sebe, v tabulce se může počítat v libovolném pořadí a jsou tam menší čísla. Oproti 

tomu se při počítání pod sebe musí začínat vpravo a musí se tento směr důsledně dodržovat. 

Zhruba po čtyřiceti minutách se žáci již nesoustředili, a paní učitelka tedy tuto činnost 

ukončila. 

Prezentace o Pythagorovi a pythagorejcích 

a) Opakování 

Následovala prezentace o Pythagorovi a pythagorejcích, která navázala na prosincový 

oborový den. Vzhledem k malému počtu žáků přítomných na minulém oborovém dnu, 

zopakovala paní učitelka během několika minut informace, které se dozvěděli žáci na 

oborovém dnu v prosinci. Zmínila pravděpodobný rok Pythagorova narození, jeho zálibu 

v cestování i založení spolku jeho přívrženců. Dále zopakovala úlohy, kterými se žáci 

zabývali na posledním oborovém dnu. Minule nepřítomní žáci měli možnost se nyní dozvědět 

o místu narození Pythagora, zopakovali si znázornění záporných čísel na číselné ose (měli na 

ni zapsat datum narození Pythagora), na mapě světa měli ukázat Egypt a Itálii a bylo jim 

nastíněno, jak fungoval spolek pythagorejců. Paní učitelka vybrala jen nejzásadnější 

informace, jako např. rovnost mezi oběma pohlavími, vztah žáků a Pythagora, jejich hlavní 

zaměstnání, předpisy o oděvu a stravě.  
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b) Prezentace 

Následovala Pythagorova přikázání, která byla vždy vyřčena paní učitelkou, a žáci měli 

odhadnout, co znamenala. Prvním přikázáním bylo „Srdce nejíst“ a žáci si mysleli, že 

znamená neurážet lidi a neklamat. Skutečnost byla zcela odlišná, protože označuje nenaříkat 

si, netrápit se. Následovalo „Nekrájet oheň mečem“ a žáci okamžitě reagovali a mysleli si, že 

jde o „nedělej, to, co nechceš“. Zde se žáci podivovali nad pravým významem, který je 

„nedráždit naštvaného člověka“. „Nesedět na hokerlíku“ odhadli na „dávat si bacha, že se 

spálím“. Po vyzrazení obsahu tvrzení paní učitelka ještě vysvětlila, že pokud člověk sedí na 

hokerlíku, nic nedělá a jen svět kolem sebe pozoruje. Po vyřknutí dalšího přikázání „Nechodit 

po vyšlapaných cestách“ hádali téměř všichni žáci jeho obsah: „každý si má jít svou cestou“, 

„nemá se opakovat po každým“, „mám jít za svým cílem“, „nechovat se stejně jako druhý“, 

„mít svou hlavu“. Paní učitelka je schválně nechala vyslovit všechny jejich domněnky, aniž 

by jim pravý smysl ozřejmila. Až jeden žák řekl „objevovat nějaký…“ a paní učitelka na to 

ihned zareagovala, že se jedná především o objevování: „neobjevovat, co už někdo objevil“. 

Přikázání „Z věnce netrhat“ odhadovali žáci jen na to, že by neměl člověk krást. Dále si 

nevěděli rady, proto musela zasáhnout paní učitelka. Dala jim nápovědu v podobě otázky, 

proč se tam nachází slovo věnec. Na to žádný z žáků nepřišel, správný obsah jim musel být 

proto prozrazen. Přikázání znamená „neporušovat zákony, které drží společnost pohromadě“.  

Po deseti minutách přišla na řadu část prezentace, která se zabývala objevy pythagorejců 

a Pythagora. J. Kloboučková zmínila, že číslo jedna bylo číslem rozumu, čísla dva ženské 

číslo a číslo tři číslo mužské. Následoval úkol, kdy žáci měli pojmenovat čísla, kterými se 

zabývali pythagorejci. Jednalo se o úkol z prosincového oborového dne, kdy měli vyhledávat 

některé pojmy na internetu. Žáci se nejdříve snažili vymluvit z toho, že nic na počítačích 

nevyhledávali, ale poté se začali rozpomínat. Paní učitelka jim musela prozradit, že se jedná 

o figurální čísla.  

c) Figurální čísla 

Zdálo se, že jsou žáci příliš zahlceni množstvím informací, proto jim paní učitelka 

rozdala barevné žetony s tím, že mají pracovat ve skupinách. Dále udělala úvod k této 

aktivitě: již v prezentaci o pythagorejcích bylo uvedeno, že se zabývali 

aritmetikou i geometrií a z čísel dokázali vytvořit geometrický tvar. Pro lepší představu 

uvedla číslo 4 a žáci správně odpověděli, že z tohoto čísla lze vytvořit čtverec. Čtverec si 

měla každá skupina vytvořit. Kromě něj ale měli najít jiná čísla a tvořit z nich různé tvary. 
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Aby jim poradila, ptala se, zda lze něco vytvořit z čísel 5 a 6. Žáci vytvářeli přímky, ale paní 

učitelka se snažila, aby přišli na jiný tvar. Začali tedy experimentovat všichni a vytvořili 

obdélník a trojúhelník. Mnoho z nich utvářelo šestiúhelník, ale paní učitelka vysvětlila, že 

právě ten nemůže uznat, protože v něm nejsou mezi všemi žetony stejné vzdálenosti. 

Výsledky experimentů psala na tabuli a pro přehled rozdělila čísla na trojúhelníková 

a čtvercová.  

Čtvercová čísla neobjevili žáci okamžitě, nejprve je zkoušeli skládat pomocí žetonů, 

vyšší čísla někteří odhadovali, ale nakonec se zdálo, že všichni pochopili, že se jedná o číslo 

násobené týmž číslem.  

Dále měli hledat trojúhelníková čísla. K původnímu číslu 6 našli čísla 10, 15, 21, 28 

a 36. Čísla diktovali paní učitelce, která je zapisovala na tabuli. Někteří stále ještě 

experimentovali, jiní se snažili odhadnout čísla pomocí nějakého pravidla, které hledali. Jeden 

z žáků pravidlo očividně našel a byl vyzván, aby jej i ostatním vysvětlil. Vysvětlení, že „přidá 

o jednu“, paní učitelce nestačilo, proto myšlenku doplnila: „že se přidá jedna řada a v té řadě 

je o jednu víc než v té předchozí.“ Zeptala se, zda je číslo šest nejmenší trojúhelníkové číslo, 

žáci správně našli ještě číslo 3. Dodala ještě, že pythagorejci považovali za trojúhelníkové 

číslo i číslo 1 a stejné číslo řadili i mezi čtvercová. Překvapilo mě, že žákům tento fakt 

nepřišel zvláštní nebo se ani nepídili po tom, proč to tak je. Já si naopak při přípravě 

prezentace a pracovních listů k figurálním číslům lámala hlavu nad tím, jak jim vysvětlit 

„situaci“ kolem čísla jedna. Možná již byli unaveni, a tudíž přijali radši tento fakt jako platný.  

Nyní měli žáci hledat přímková a obdélníková čísla. Ihned určili kromě 6 další 

obdélníkové číslo – 2. V tuto chvíli žáci již příliš neexperimentovali a snažili se místo toho 

jen čísla hádat. Aby jim paní učitelka trochu napověděla, prozradila jim obdélníkové číslo – 

napsala na tabuli 56. Pozornost žáků nadále upadala. Výuce se věnovali asi 4 žáci. Ti doplnili 

danou skupinu čísel čísly 12, 20, 30 a 42. Očividně na pravidlo někteří žáci přišli a paní 

učitelka jej představila i ostatním: „počet řad je o jedno menší než počet sloupců nebo 

obráceně.“ A ještě zopakovala: „Za obdélníková čísla se považují jen ta čísla, která se dají 

poskládat do obdélníků, kde počet řad a počet sloupců se liší o jedno.“ Jedna žákyně správně 

namítla, že číslo 20 se dá postavit jako 10 řad po dvou ve sloupci. Paní učitelka její postup 

přijala, ale dodala, že se to dá postavit ještě jinak – jako 4 krát 5.  

Nyní se měli žáci zabývat přímkovými čísly. Jeden z nich řekl, že to jsou nejspíš 

jakákoli čísla, což paní učitelka mlčky přešla. Ostatní začali odhadovat, která by mohla být 
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přímková čísla. Přišli na 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Zdálo se, že žáci čísla pouze 

tipovali. Snažili se mezi nimi najít nějaké pravidlo, stejně jako u čísel obdélníkových 

 a trojúhelníkových. Paní učitelka jim položila návodnou otázku, proč zrovna vypsaná čísla 

patří do skupiny přímkových čísel. Nikdo na její otázku neznal odpověď. Proto byli všichni 

pověřeni, aby si před sebe vzali 13 žetonů a poskládali z nich nějaký jiný tvar. Zjistili, že ze 

13 žetonů nic postavit nejde. A potom jeden z žáků řekl, že se jedná o prvočísla. Nato si 

všimli, že tento fakt se nachází v prezentaci a je právě promítán. Poté chtěla paní učitelka 

vědět od žáků další přímková čísla po číslu dvacet devět, což jim dělalo problémy. Pokud 

řekli číslo složené, ukázala jim paní učitelka, na jaký součin čísel jde právě ono číslo rozložit. 

Ale žák, který na otázku, jaká čísla patří mezi přímková, odpověděl, že všechna, nedostal 

odpověď. Copak mu nevrtalo hlavou, že libovolné množství žetonů lze poskládat do 

přímky? – zřejmě tak na svou odpověď i přišel.  

Dále zajímala paní učitelku dokonalá čísla. Ale odpověď žáci nezískali, pokračovalo se 

tedy dále v prezentaci. Následovala poslední úloha z prezentace: „Pythagorejci dostali za úkol 

od Pythagora, aby vyřešili jeho úlohu: vzhledem k jeho zálibě v geometrii ho zajímalo, zda 

lze vysázet sad ze stejného počtu stromů, když má mít první sad tvar čtverce a druhý tvar 

trojúhelníka.“ Nedlouho po přečtení zadání jeden z žáků vyřkl správný výsledek – 36. 

J. Kloboučková vysvětlila ostatním, že se hledá trojúhelníkové a zároveň čtvercové číslo.  

Žáci pracovali se žetony dvacet minut a již nevěnovali paní učitelce příliš pozornost, 

mnozí se bavili mezi sebou, proto jim rozdala test znalostí v podobě vypracování první 

stránky pracovního listu o figurálních číslech. Během vypracování chodila paní učitelka mezi 

žáky a zodpovídala jejich dotazy. Následovala společná kontrola. Prvním úkolem byla 

tajenka, jejíž řešení žáci snadno odhalili, ale nenašel se ani jeden, který by měl vyplněné 

všechny řádky. Především si nevěděli rady s tím, jak se nazývala složená čísla. Vzápětí 

se dozvěděli, že se jedná o součinová čísla. Ve druhém úkolu měli znázornit figurální čísla 

a nyní si je nahlas prezentovali. V následující úloze měli zobrazit prvních 6 čísel 

trojúhelníkových a čtvercových a mnohdy zapomněli na první číslo, čili číslo 1.  

Hry 

Na poslední část oborového dne byly naplánovány hry, které vyplnily posledních 

20 minut oborového dne. Žáci se měli rozdělit do dvojic a vybrat si z následujících her – 

Blokus, deskové hry a Triomino. Při hraní her byli žáci v tichosti a ukáznění.  
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4.3.2.3 Zhodnocení únorového oborového dne 

Na složení žáků bylo velmi znát, že někteří nemají o matematiku zájem, ale neměli na 

vybranou. S tímto názorem jsem se setkala u několika žáků, když hráli hry. Je škoda, že díky 

nátlaku mohou získat averzi vůči zajímavému předmětu, navíc v tomto oborovém dnu málo 

spolupracovali.  

Domnívám se, že měla proběhnout kontrola práce minulého oborového dne, na němž 

měli žáci v počítačové učebně vyhledat některé pojmy. Žáci tudíž nemohli navázat na 

poznatky, které si měli odnést z minulého oborového dne. Díky tomu si myslím, že byla práce 

na internetu zbytečná, protože neměla žádné vyústění a jen vyplnila zbývající čas. 

Největší aktivitu jsem zaznamenala během práce s prof. Hejným, poté zájem a pozornost 

žáků pomalu upadaly. Doufala jsem, že je trochu rozptýlí aktivita s žetony, kdy mohli skládat 

různé tvary a přicházet na závislosti, ale snažili se pracovat jen zpočátku, poté jen hádali čísla 

a doufali, že budou mít štěstí. Chtěla bych zde zmínit vhodnou námitku jedné žákyně při 

zjišťování pravidla tvoření obdélníkových čísel, kdy paní učitelka vyřkla správný postup 

a bylo jí žákyní řečeno, že číslo 20, které si již zařadili k obdélníkovým číslům, lze sestavit 

nejen ze 4 řad po pěti žetonech, ale také z 10 řad po dvou žetonech (protože jako příklad pro 

nesprávné tvoření obdélníkových čísel zvolila paní učitelka číslo 14). Myslím si, že by bylo 

lepším příkladem spíše číslo, které má více dělitelů, např. právě zmíněné číslo 20.  

Plnou pozornost žáci udrželi už jen při hraní deskových her. Hry byly vybrány tak, aby 

měly souvislost s matematikou. Zaujalo mě, že žáci, kteří o matematiku nejevili žádný zájem, 

si vybírali hru Blokus. Během ní si žáci cvičí představivost a taktiku. Při hraní hry Triomino 

je důležitá logika a taktika žáků. 

 

4.4 Závěr 

Závěrem shrnu obsah a dění během obou oborových dnů. Osobně považuji včlenění 

historie matematiky do oborových dnů za velmi dobrý nápad, protože se žáci během běžné 

výuky o dějinách matematiky moc nedozvědí. Kde se najde ve vyučování čas na probírání 

figurálních čísel nebo na vypočtení zemského obvodu?  

Myslím si, že aktivity, které byly obsahem obou oborových dnů, byly pro žáky 

přínosem. Vyzdvihla bych v první řadě film, který někteří žáci znali, ale nyní se mohli 

zaměřit na nejdůležitější poznatky a hlouběji zkoumat danou problematiku. Výhodou také 
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bylo, že učitelky nepustily jen film, ale důležité pasáže zastavily, a pokud žákům nebylo něco 

jasné, ihned jim to vysvětlovaly. Totéž platí i pro objevy zmíněné ve filmu. Žáci si je mohli 

také vyzkoušet, např. zjišťování zemského obvodu, Archimédův zákon. Ač se ve filmu 

protagonisté nezabývali zápornými čísly, dostali žáci možnost si je zopakovat.  

Prezentace o pythagorejcích obsahovala množství úkolů a díky některým si žáci 

zopakovali i své zeměpisné a dějepisné znalosti. Kladně hodnotím práci s žetony, kdy byla 

žákům velmi snadným způsobem prezentována figurální čísla. Ale vzhledem k jejich 

upadající motivaci k práci během únorového oborového dne, nemohla být naplněna původní 

myšlenka práce žáků, a to podrobnější seznámení se s figurálními čísly.  

Žáky jistě zaujaly manuální aktivity, kdy měli vytyčit pravý úhel pomocí provázků. 

Škoda jen, že na tuto aktivitu nezbylo více času, a žáci se jí tedy nemohli déle věnovat. Určitě 

by se totiž dozvěděli smysl své práce, kdyby jim bylo objasněno, že při určitých celočíselných 

velikostech odvěsen a přepony vznikne pravý úhel bez pomoci úhloměru.  

I když se práce prof. Hejného se žáky netýkala přímo historie matematiky, celkově ji 

hodnotím jako přínosnou. Úkoly žáky velmi bavily a všichni se zapojili, navíc měly 

matematický obsah. 

Aktivita, při níž žáci měli vypočítat plochu ostrova Samos, se mi zdála být přínosná 

a zábavná a zpočátku se zdálo, že zaujala i žáky. Bohužel jejich pozornost při práci upadala, 

možná tomu napomohla složitost této úlohy (učitelky jim musely hodně radit), při níž byla 

nutná kombinace geometrie s použitím výpočtu měřítka mapy.  

Snadným se stalo pro žáky indické násobení, jehož algoritmus téměř okamžitě pochopili 

a snadno jej aplikovali nejdříve na násobení dvojciferného čísla jednociferným, poté 

trojciferného dvojciferným. Během vyučování dostávali za úkol vypočítat různé úlohy 

z učebnice a paní učitelka mezitím jejich práci kontrolovala. Vesměs se nevyskytly u žáků 

žádné větší problémy, spíše je učitelka chválila za správné výsledky a občas upozornila na 

chybu. 

Naproti tomu práci na internetu považuji za takřka zbytečnou. Žáci totiž dostávali 

během hodiny několik úkolů, jejichž výsledky měli prezentovat během únorového oborového 

dne. Nestalo se tak a lze říci, že strávili zbytečnou hodinu na internetu, když jsme mohli 

například pokračovat v manuálních aktivitách. 

Již jsem několikrát zmiňovala problém, kdy jsou žáci zařazováni do oborových dnů, 

o které neměli zájem, a poté úplně ztrácí motivaci. Jenomže výběr tématu oborového dne je 
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podle sdělení učitelů na ZŠ Táborská trochu problém – žáci si vybírají témata, která pro ně 

znějí atraktivně (např. letos to bylo téma Totalita, Kdo si hraje, nezlobí ...). Témata jakkoli 

spojená s matematikou bývají nenaplněna, avšak učitelé matematiky se brání tomu vypsat 

téma s matematikou zcela nespojené. V loňském školním roce měl tým učitelů matematiky 

oborový den Sladký život učitele, v němž byly „propašovány“ určité matematické aktivity. 

Na příští rok plánují téma spojené s finanční matematikou, kde doufají, že jej budou žáci 

považovat za přínosné pro praxi.51 

 
 
 

                                                 
51 Pro úplnost ještě uvedu náplň následujících oborových dnů. Čtvrtý oborový den se konal 12. 5. 2010, nejdříve 
byly žákům předloženy informace o způsobu psaní závěrečné oborové práce a poté následovala aktivita, při níž 
měli určovat plochu parku (náměstí před školou). Poslední oborový den proběhl 25 .5. 2010 a žáci na něm 
prezentovali své oborové práce.  
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5 Vlastní návrh vyučování 

 

Na základě zkušeností získaných ve výukovém experimentu popsaném v kapitole 4 jsem 

se rozhodla vypracovat podrobnější návrh na zařazení určité partie historie matematiky do 

vyučování. Konkrétně jde o dvě témata: „Indie a indické násobení“ a „Pythagoras, 

pythagorejci a figurální čísla“. 

 

5.1 „Indie a indické násobení“ 

Toto téma bylo jednou z náplní únorového oborového dne (viz kapitola 4), na němž 

jsem byla přítomna. Připomeňme, že tehdy jej prezentovala paní učitelka Kloboučková, která 

se snažila v úvodu od žáků zjistit, o které časové období se jedná, pokud se mluví o starověké 

Indii. Žáci byli schopni pouze uvést, že jde o dobu před Kristem. Poté začali pracovat 

s učebnicí, ve které měli na dané straně vypočteno několik příkladů a měli určit postup 

výpočtu. Nevěděli si ale rady, proto jim paní učitelka postup vysvětlila. Následně jim byly 

zadávány další úlohy, ve kterých měli „indicky“ násobit dvojciferná čísla s jednociferným, 

poté dvojciferná s trojciferným. Poté paní učitelka volila pro násobení i složitější čísla. Ke 

konci práce se žáků zeptala, zda by šlo „indicky“ násobit i desetinná čísla. Myslím si, že byla 

škoda, že násobení desetinného čísla touto metodou neprezentovala, protože žákům dělá často 

problém vynásobit desetinná čísla, aniž by neudělali chybu buď ve výpočtu, nebo v konečném 

výsledku při posouvání desetinné čárky. Z tohoto důvodu jsem si zvolila právě indické 

násobení, abych ukázala, že lze propojit matematiku nejen s její historií, ale i s dalšími 

vyučovacími předměty.  

5.1.1 Historický vhled 

Indická matematika přinesla světu velké množství objevů, kterými způsobila zlom ve 

vývoji matematiky. To je případ pozičního systému nebo objevu nuly. „Indické číslice 

‚brahmí‘ se sumersko-babylonským pozičním principem a řeckým znakem pro chybějící řád 

tak vytvořily systém, který se rozšířil prakticky po celém světě. Podle národa, který přispěl 

k rozšíření této soustavy do Evropy, se lidově nazývají ‚arabské číslice‘. Arabské slovo ‚as 

sifra‘ = ‚prázdno‘, označuje nejnápadnější znak poziční soustavy, nulu.... Nula dostala jméno 
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podle latinského ‚nulla figura‘, což se dá přeložit jako ‚žádný tvar‘.“52 

(Hejný a kol., 1990, str. 101)  

5.1.2 Zařazení do výuky 

Téma je určeno pro žáky 6. ročníků základních škol nebo příslušného ročníku nižšího 

gymnázia. Konkrétně do výuky bych zařadila tuto zajímavost při opakování násobení 

desetinných čísel.  

5.1.3 Cíl  

Hlavním cílem by mělo být upevnění znalosti malé násobilky na základě způsobu 

násobení, který používali staří Indové. Vedlejším cílem je využití mezipředmětových vazeb 

k tomu, aby si žáci vytvořili představu o dané problematice z hlediska geografického 

a historického.  

5.1.4 Funkce zařazení historie matematiky 

Indické násobení by mělo plnit funkci doplňující a upevňující. Žáci mají možnost získat 

představu, jakým způsobem násobili čísla naši předkové, a zároveň by si touto aktivitou 

procvičili násobení čísel jiným způsobem než tím, který je pro ně běžný.  

5.1.5 Časový plán 

Celé vyučování by trvalo 90 minut. Nejdříve bude věnována pozornost Indií z hlediska 

zeměpisu, poté bude představeno indické násobení.   

5.1.6 Předpokládaný průběh 

Pro prezentaci indického násobení by byla vhodná spolupráce učitele matematiky 

a zeměpisu nebo dějepisu (v ideálním případě všech tří). Mohlo by dojít např. ke spojení 

hodin, čímž by se získalo více času na výklad a ucelení poznatků z oblasti matematiky, 

zeměpisu a dějepisu. 

5.1.7 Pomůcky 

K první části výuky je potřeba mapa světa, popř. Asie, atlasy, učebnice, encyklopedie. 

Možností je také práce v počítačové učebně nebo využití jednoho počítače v klasické učebně 

pro vyhledávání informací. Samozřejmostí je práce s tabulí a se sešity. Výhodou by byla 

přítomnost interaktivní tabule (především při výpočtech na tabuli by se ušetřil čas kreslením 

tabulek, do kterých se výpočty zapisují). 

                                                 
52 vlastní překlad ze slovenštiny 
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V následující matematické části žáci dostanou tabulky, které jim usnadní indické 

násobení. Je možné, aby si žáci tabulky podle pokynů učitele sami nakreslili či narýsovali, ale 

v zájmu urychlení práce by byly vhodnější tabulky dopředu předtištěné (obr. 5.1a–d). 

 

   

       

                                                                                             

                                       

 

                               Obr. 5.1a                                                          Obr. 5.1b 

 

 

     

 

 
   
                 

 
      

 
      

 

  
      

 
     

 
      

 

     

 

                      Obr. 5.1c                                                            Obr. 5.1d 

 

5.1.8 Vlastní výuka 

V tomto odstavci popíši svou představu, jak by mohla výuka vypadat. Samozřejmě vždy 

záleží na domluvě příslušných vyučujících.  

5.1.8.1 Pojmová mapa 

Na začátku výuky jsou žáci seznámeni s obsahem vyučování, i s odůvodněním, proč 

mají spojené hodiny. Poté dostanou za úkol vytvořit pojmovou mapu, jejímž klíčovým slovem 

je Indie. Učitel musí pojem pojmová mapa vysvětlit, pokud se s ním žáci během výuky ještě 

nesetkali. Tato první aktivita by neměla být delší než 5–10 minut, protože slouží pouze učiteli 

jako představa o znalostech či přehledu žáků o Indii. Následně jsou žáci rozděleni do skupin 

po 4 nebo 5 v závislosti na jejich počtu a mají společně kontrolovat své pojmové mapy 
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a diskutovat o nich. Následně každá skupina prezentuje svou pojmovou mapu před celou 

třídou a učitel je případně doplňuje. Každá skupina by mohla pojmovou mapu nakreslit na 

tabuli a poté srovnat s pojmovými mapami ostatních skupin. Demonstrace výsledků práce by 

měla trvat kolem 10 minut.  

5.1.8.2 Informace o Indii 

Žáci zůstávají ve skupinách, ve kterých pracovali na shrnutí poznatků o pojmové mapě, 

a dostanou další úkol: z učebnic, knih či encyklopedií (v závislosti na tom, čím škola 

disponuje) mají vybrat základní informace týkající se Indie. Každá skupina nebude však 

zpracovávat všechny oblasti (geografii, obyvatelstvo, historii, kulturu apod.)53, ale dostane 

zadánu pouze jednu z nich. Stěžejní oblasti určí učitel zeměpisu podle toho, na co klade důraz 

ve výuce zeměpisu. Pokud by byla možnost pracovat v počítačové učebně nebo je ve třídě 

několik počítačů, mohou žáci vyhledávat informace na internetu (nesmějí ale navštěvovat 

internetové stránky, kterých se daná oblast netýká, což budou kontrolovat učitelé). Na práci 

mají 10–15 minut, protože se jedná pouze o nejdůležitější informace. Po uplynutí této doby 

vybere každá skupina svého mluvčího, který bude sdělovat poznatky, které jeho skupina 

vyhledala. Na výsledky hledání musí dohlížet učitel, aby nedošlo k dezinformacím. Skupina, 

která pracovala na základních informacích o Indii, bude k prezentaci využívat mapu. Během 

výkladu mluvčího skupiny bude jeden z jeho spolužáků ze skupiny dělat na tabuli krátký 

zápis (jen několik stěžejních bodů), ke kterým si žáci dopíší své další poznámky podle svého 

uvážení. Učitel má samozřejmě právo na doplnění informací jednotlivých skupin. 

5.1.8.3 „Indické násobení“ 

V tuto chvíli jsou žáci upozorněni na to, že Indové byli i schopní a vynalézaví 

matematikové. Určitě bych zmínila některé jejich objevy, např. jejich objev nuly, používání 

racionálních čísel nebo indické násobení. 

                                                 
53 Předpokládaná zjištění žáků: 

Indie patří mezi státy jižní Asie. Podnebí je tropické, především na jihu a východu je ovlivňované 
monzunem. Název pochází od jména řeky Indu. Mluvíme zde o tzv. populační explozi, což znamená, že počet 
obyvatel rychle roste, např. ročně přibude v Indii 14 miliónů obyvatel. Žije zde množství různých národů 
a národností a hovoří se zde mnoha jazyky a dialekty. Úřední jazyky má ale Indie jen dva – angličtinu 
a hindštinu, kterou se dorozumívá většina obyvatel.  

Důležitou roli zde hraje náboženství. Jmenujme např. hinduismus, buddhismus.  
Indie je republika, jejíž hlavní město je Dillí. Indie patří do monzunové oblasti, hlavní potravinou Indů je 

rýže. Dalšími plodinami jsou cukrová třtina, bavlník, pšenice, čajovník, podzemnice olejná. Těží se zde, uhlí, 
železná ruda a ropa. (Demek, 2005, Oliva, 1994, Dvořák, Kohoutová, Taibr, 2005) 
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Následně učitel matematiky na tabuli vyřeší dva jednoduché příklady indickým 

způsobem a nechá žáky, aby přišli na postup výpočtu. Zatím se násobí jen přirozená čísla 

(obr. 5.2–5.3). 
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                Obr. 5.2                                                                        Obr. 5.3 

 

Žáci dostanou několik minut na rozmyšlenou a poté mají učiteli sdělit, která čísla se kterými 

se násobila, co z čísel je výsledek a jaký je postup výpočtu. Pokud odpoví správně, bude se 

moci pokračovat v počítání, pokud si nebudou vědět rady, učitel poradí návodnými otázkami, 

např. „Kde se vzalo číslo 35?“, „Vidíte souvislost mezi čísly uvnitř tabulky a tučnými čísly?“, 

„Proč myslíte, že jsou čísla uvnitř tabulky netučná a ostatní tučná?“ V případě, že jim otázky 

nepomohou, prozradí jim učitel postup výpočtu: „Čísla, která spolu chceme násobit, napíšeme 

do prvního řádku tabulky, který není úhlopříčně přepůlený, a druhé číslo do pravého sloupce, 

rovněž nepřepůleného. Nyní násobíme jednotlivá čísla v každém políčku nahoře s každým 

vpravo a výsledek napíšeme do příslušného řádku. Pozor na případ, když nám vyjde 

jednociferný výsledek – musíme jej napsat do dolního trojúhelníku. A v každém musí být 

číslo. V případě, že máme celou tabulku zaplněnou, můžeme přejít k určení výsledku. Ten 

zjistíme tak, že sečteme po řadě přepůlená políčka, která jsou oddělena úhlopříčkou.“ 

V tuto chvíli by záleželo na žácích, zda postup pochopili, či zda je učitel má znovu 

opakovat. Poté učitel přikročí k nácviku násobení, nejdříve přirozených čísel. Žáci dostanou 

pracovní listy s předtištěnými tabulkami (viz Příloha VI), do kterých mají vypočítat zadané 

úlohy, a pracují samostatně. Myslím si, že by na procvičení stačily 4 příklady, kde by si žáci 

vyzkoušeli násobení různých kombinací jednociferných, dvojciferných a trojciferných čísel, 

např. 27 · 9; 147 · 6; 922 · 61; 276 · 157. Tyto součiny nechá učitel na tabuli vypočítat 

některého z žáků, případně se toho ujme sám. Celou tuto část odhaduji na 20–25 minut.  

 5 3 6  

 

1 
1   
     0            

0 
     6 

1 
     2 

2 

5 4 
     0 

2 
    4 

4 
     8 

8 

 0 0 8  



 70 

V následující části se přejde k násobení desetinných čísel. Žákům položíme dotaz, jaký 

(nebo zda vůbec nějaký) rozdíl bude v zápisu násobení přirozených čísel a desetinných čísel. 

Dobré by bylo nejdříve spolu se žáky vypočítat jednoduchou úlohu na násobení desetinných 

čísel, kde si uvědomí, kam se posunuje desetinná čárka ve výsledku a proč. Učitel žáky vyzve, 

aby sami navrhli úlohy, které chtějí počítat, ovšem tentokrát s desetinnými čísly. Postup 

výpočtu včetně řešení chodí psát žáci na tabuli.54 Časová dotace na tuto aktivitu by byla 15–

20 minut. 

Učitel by se měl otázat žáků, zda jim připadá indické násobení jednodušší než to, které 

běžně používají, a jaké výhody a nevýhody v něm shledávají. Učitel by se také měl zeptat, 

jestli můžou činitele i zaměnit, tj. místo zapsání čísla do prvního řádku tabulky jej napsat do 

pravého sloupce.  

Jako další aktivitu bych navrhla doplňování vhodných čísel v tabulkách při indickém 

násobení (např. obr. 5.4–5.5). 
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                    Obr. 5.4        ..                                                       Obr. 5.5 

            

Žáky dále rozdělíme do skupin a zadáme jim úkol, aby vytvořili podobné úlohy pro své 

spolužáky. Na úplný závěr může učitel vyhlásit soutěž pro skupiny – zástupci skupiny, která 

nezadává úlohy, se postaví čelem k tabuli tak, aby jeden na druhého neviděli, a řeší druhou 

skupinou navržené úlohy. Rychlejší žák dostává bod, pokud má správný výsledek. U tabule 

by se měli vystřídat všichni žáky každé skupiny. Motivací by mohlo být kladné známkové 

ohodnocení vítězné skupiny. 

                                                 
54 Zde by byla výhodná interaktivní tabule, na níž by byly tabulky již připravené. 
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Možnou obměnou výše jmenovaných aktivit, které jsem zvolila, by mohly být předem 

připravené referáty na dané téma nebo křížovka na konec hodiny jako závěrečné opakování. 

Křížovku by mohl mít předem připravenou učitel nebo by ji mohli vytvořit žáci pro své 

spolužáky ze všech informací, které během tohoto vyučování slyšeli.  

 

5.2 „Pythagoras, pythagorejci a figurální čísla“ 

Toto téma bylo jednou z náplní prosincového a únorového oborového dne na 

FZŠ Táborská. Během prosincového oborového dne představila N. Stehlíková nejprve 

Pythagora a pythagorejce v připravené prezentaci, jejíž součástí byly nejen faktické údaje, ale 

také různé úkoly pro žáky (výpočet plochy Samu, opakování kladných a záporných čísel). 

Tímto tématem se zabývala také J. Kloboučková v únorovém oborovém dnu, kdy dokončila 

prezentaci o Pythagorovi a pythagorejcích, v níž zmínila některé jejich zásadní počiny 

a seznámila žáky s figurálními čísly. Pro lepší představu žáků o figurálních číslech zvolila 

práci s žetony, s čímž neměli žáci problémy. 

5.2.1 Historický vhled 

Pythagoras a jeho stoupenci žili v Řecku zřejmě kolem roku 600 let př.n.l. Dirk J. Struik 

(1963) uvádí, že v této době došlo k novému uspořádání společnosti a zároveň se 

objevuje nový typ člověka, a to nezávislý člověk. Dále „se také zrodila moderní matematika, 

která si nekladla otázku ‚jak?‘“, ale též moderní vědeckou otázku ‚proč?‘“. (str. 34) Ve 

zmiňovaném období vznikla „skupina filosofů, zabývajících se matematikou, kteří se 

přikláněli k aristokratickému hnutí. Zakladatelem této školy byl prý Pythagoras, jehož 

osobnost je poněkud mytická a o němž se říká, že byl jak mystikem, tak vědcem 

i aristokratickým politikem. Příslušníci této skupiny se sami pojmenovali pythagorejci. [...] 

Při svém hledání věčných zákonů vesmíru studovali geometrii, aritmetiku, astronomii 

a muziku (‚kvadrivium‘). [...] Jejich aritmetika byla naukou velice spekulativní a měla málo 

společného s tehdejší babylónskou početní technikou. Čísla byla rozdělena do tříd na lichá, 

sudá, sudé násobky sudých, liché násobky lichých, prvočísla a čísla složená, dokonalá čísla, 

příbuzná čísla, čísla figurální: trojúhelníková, čtvercová, pětiúhelníková atd. Některé 

nejzajímavější výsledky se týkají ‚trojúhelníkových čísel‘, která vlastně tvoří spojovací článek 

mezi geometrií a aritmetikou.“ (str. 37–38) Autor dále zmiňuje, že pythagorejci zkoumali 

vlastnosti figurálních čísel, ale zabývali se i tělesy, mnohoúhelníky, důležitým objevem bylo 
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objevení iracionality jako nesouměřitelnosti úseček. Pythagoras je spojován především 

s Pythagorovou větou, za jejíž objev údajně z vděčnosti obětoval bohům sto volů.  

5.2.2 Zařazení do výuky 

Dané téma lze zařadit do výuky žáků šestých ročníků základních škol nebo příslušného 

ročníku vyššího gymnázia, kde by sloužilo jako opakování prvočísel a čísel složených 

a zároveň by bylo prohloubením jejich znalostí. Vhodná by byla domluva s učitelem dějepisu 

(nebo zeměpisu, případně s oběma) spojit hodinu dějepisu a matematiky a v ní seznámit žáky 

se starověkým Řeckem, což by tvořilo úvodní hodinu v dějepisu. Další možností je opakování 

dějin starověkého Řecka a prvočísel a čísel složených. Ve své práci rozpracuji druhou 

možnost, kdy žáci přijdou do výuky s historickými poznatky týkajícími se starověkého 

Řecka55. Domnívám se, že je nutné vytvořit v úvodu hodiny u obou výše zmíněných možností 

i geografickou představu o Řecku. 

                                                 
55 Předpokládané dějepisné znalosti žáků (jsou uvedeny jen základní informace zpracované podle zdrojů 
uvedených na konci poznámky) 

V této době došlo ke vzniku samosprávného městského státu (polis). Příčinou byl vznik mnoha malých 
i větších států, které byly v Řecku odděleny horami, a tudíž nemohly vytvořit pouze jeden stát. Tento stát 
zahrnoval často jen město, v němž se nacházely správní úřady, chrám, tržiště, dílny řemeslníků a statky 
s polnostmi. Vládnoucí vrstvou byli občané, kteří měli svá práva (právo vlastnit pozemky a budovy, právo volit 
a být volen atd.) a povinnosti (služba ve vojsku atd.). Tyto městské státy řídili většinou úředníci, v nejvyšších 
úřadech byla bohatá aristokracie. Kromě zmíněných vrstev žilo ve městech i neplnoprávné obyvatelstvo, 
občanství bylo totiž dědičné. Mezi největší městské státy patřila Sparta a Athény. Sparta, kterou založili Dórové, 
se pyšnila velkou armádou, známá je tzv. spartánská výchova. Žily zde tři různé skupiny obyvatel: svobodní 
Sparťané, mající jako jediní plná občanská práva, dále heilóti, podmaněné původní obyvatelstvo, a nakonec 
příbuzní Sparťanů žijící v okrajových oblastech státu. V čele státu stáli dva králové. Druhý největší stát byl 
Athénský stát, jehož obyvatelé byli především výborní řemeslníci, obchodníci a zemědělci. Nejdříve zde vládli 
králové, později aristokracie, z níž bylo vybíráno ročně devět úředníků, kteří spravovali stát. Pro bohaté 
aristokraty pracovali otroci, kteří byli majetkem aristokracie. Otrokem se mohl stát i rolník, který se, aby uživil 
rodinu, zadlužil, a v případě, že nemohl dluhy splácet, upadl do otroctví. To vedlo k nespokojenosti občanů. Až 
politik Solon zrušil dosavadní dluhy, vykoupil otroky, zrušil prodávání do otroctví a také dosavadní privilegia 
aristokracie.  Dále rozdělil obyvatele Athén do čtyř majetkových tříd a podle jejich rozdělení mohli občané 
zastávat úřady a i takové bylo jejich zařazení ve vojsku. Po Solónovi stál v čele státu tyran Peisistratos. Slovo 
„tyran“ tehdy nemělo význam, který známe z dnešní doby. Znamenalo totiž vládu jednoho člověka, který se 
moci chopil násilím. Tento panovník vládl moudře, ale s vládou jeho synů nebyli obyvatelé spokojeni, proto byla 
vyhlášena demokracie.  

Vzhledem k nedostatku surovin a zemědělské půdy se Řekové vydávali do vzdálených oblastí, kde 
zakládali své kolonie. Výpravu vždy organizovala některá polis. Kolonie vznikly především v jižní Itálii, na 
pobřeží dnešní Francie a Španělska. Do kolonií se vozilo hlavně víno, olej a řemeslné výrobky, naopak z kolonie 
levné obilí, které způsobilo, že majitelům větších pozemků se již nevyplatilo jej pěstovat, raději si ho koupili 
a pěstovali místo něj něco jiného. V jiné situaci byli drobní zemědělci, kteří pěstovali obilí pro své vlastní účely 
a kvůli finanční situaci si nemohli dovolit pěstovat místo obilí něco jiného. Přebytky, které měli, nosili na trh, ale 
byli nuceni je prodávat za nízkou cenu kvůli konkurenčnímu obilí z kolonií. Příjmy drobných zemědělců tím 
klesaly a ti se často museli zadlužit. Tato situace vedla k majetkovým rozdílům obyvatel.  

Důležitou událostí v historii Řecka byly Řecko-perské války. Perská říše tehdy ohrožovala jiná území, 
která si chtěla podmanit. Pod jejich nadvládu se dostali i maloasijští Řekové, kteří se nechtěli se stávající situací 
smířit a proti nadvládě povstali. Na pomoc se vypravili Athéňané, což brali Peršané jako záminku táhnout do 
Řecka. Řecké státy mezi sebou uzavřely vojenský spolek, jemuž veleli vojáci Sparty. Neuspěli v bitvě 
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5.2.3 Cíl 

V první řadě je cílem upevnění poznatků o prvočíslech a složených číslech v souvislosti 

s historií matematiky, Pythagorem a pythagorejci, s nimiž souvisí i figurální čísla, díky 

kterým mohou žáci rozvíjet svou geometrickou představivost. Neméně důležité je 

i mezipředmětové propojení matematiky s již zmíněnou historií a zeměpisu. 

5.2.4 Funkce zařazení historie matematiky 

Informace o Pythagorovi a pythagorejcích by měly mít doplňující funkci. Zde je vhodné 

zmínit jejich souvislost s dějepisem, protože Pythagoras se svými stoupenci patří mezi 

kulturní dědictví starověkého Řecka. Stejnou funkci by měla plnit i figurální čísla. 

5.2.5 Časový plán 

Navrhovaný obsah by měl vyplnit dvě vyučovací hodiny (90 minut), mezi které by byla 

podle potřeby žáků zařazena přestávka.  

5.2.6 Předpokládaný průběh 

V úvodu hodiny by měli žáci sumarizovat svou geografickou představu o Řecku 

a doplnit některé důležité informace. Nedílnou součástí by bylo opakování dějepisných 

znalostí o starověkém Řecku, na které by měla poté navázat matematická část obou hodin, 

v níž by si měli žáci zopakovat prvočísla a čísla složená a seznámit se s figurálními čísly. 

5.2.7 Pomůcky 

Důležitou pomůckou je tabule, popř. interaktivní tabule, dále mapa světa a Evropy, 

atlasy, projektor, pracovní listy a žetony sloužící k vytváření figurálních čísel.  

5.2.8 Vlastní výuka 

5.2.8.1 Úvod hodiny 

Na začátku hodiny se učitel žáků zeptá na polohu Řecka a vyzve dobrovolníka, aby jej 

šel ukázat na mapu visící na tabuli (popř. zobrazenou na interaktivní tabuli). Dále pobídne 

žáky, aby si každý z nich napsal na papír všechno, co ví o Řecku (pro představu uvede některé 

                                                                                                                                                         
u Thermopyl, a tak se mohli Peršané dostat do Řecka. Dále ale Řekové zvítězili u Salamíny a Peršané se stáhli 
zpátky do Malé Asie. Řecké státy se z obavy z perského vpádu sjednotily v námořní válečný spolek. V čele 
tohoto spolku byly Athény. Peršané do Řecka již poté nevtrhli.  

Protože Spartu znepokojoval mocenský vzestup Athén, zaútočila na ni. Tato válka se nazývá peloponéská. 
Boje se vlekly několik let a oba státy velmi vyčerpaly. Athény byly nakonec donuceny kapitulovat a byly jim 
uloženy tvrdé podmínky, mezi nimiž musely Athény zničit své loďstvo a rozpustit námořní spolek. 

Velmi důležitým byly v Řecku věda a umění, protože Řekové položili základ mnoha vědám, např. 
matematice (Pythagoras). Rozmachu dosáhlo také lékařství (Hippokrates), filosofie (Demokritos, Platón, 
Aristoteles, Sókrates). (Válková, 2006; Augusta, Honzák, Hirschová, 2008; Čapek, Pátek, 1993)  
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oblasti: povrch, ostrovy, zemědělství a průmysl, Řecko a Evropská unie). Je zřejmé, že pokud 

žáci ještě téma neprobírali v zeměpisu, nebudou znát všechny informace, ale mnoho z nich 

jistě Řecko někdy navštívilo jako turisti, proto by mohli vědět alespoň něco, např. o povrchu, 

ostrovech, případně další informace. Po několika minutách své poznatky představí učiteli, 

který je shrne a doplní. Alternativou by mohlo být pověření jednoho nebo více žáků, kteří 

Řecko navštívili, aby spolužákům ukázali fotografie či krátce o svém pobytu popovídali. 

Úvodní část hodiny by neměla přesáhnout 15 minut. 

5.2.8.2 Opakování dějepisných znalostí 

Záleží na učiteli dějepisu, jakou formu opakování zvolí. V jeho možnostech je test, 

zkoušení či různé hry. Domnívám se, že nejvhodnější by bylo zařazení vědomostní soutěže, 

která by dostatečně posloužila jako opakování a v následující běžné hodině dějepisu by učitel 

mohl žáky přezkoušet z jejich znalostí.  

Žáci se mají nyní rozdělit do třech až čtyřech skupin podle počtu žáků. Učitel dějepisu 

bude dávat otázky a posléze je hodnotit. Každá skupina si určí svého mluvčího, který bude 

odpovědi skupiny prezentovat. Pokud bude vyzván a odpoví správně, získává bod, v opačném 

případě mu bude bod ubrán. Jinou možností může být postavení všech skupin do řady za 

sebou, otázku zodpovídá vždy vpředu stojící žák. Pokud odpoví správně, zařadí se na konec 

řady, v případě, že je jeho odpověď nesprávná, zůstává stát na místě do doby, než zodpoví 

správně další otázku. Vítězná skupina může dostat kladné hodnocení či jinou odměnu. Tato 

aktivita by měla trvat 15–20 minut. 

Otázky56:  

1. Popište vznik polis.  

2. Popište způsob života ve Spartě. 

3. Popište způsob života v Athénách. 

4. Kdo byl Solón? 

5. Kdo byl tyran a co se pod tímto pojmem rozumí dnes? 

6. Popište vznik a průběh řecko-perských válek. 

7. Popište vznik a průběh peloponéské války. 

8.  Jmenujte tři významné osobnosti starověkého Řecka a uveďte jejich oblast působení. 

 

                                                 
56 Jedná se pouze o nástin otázek. Učitel může zvolit podrobnější otázky. 
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5.2.8.3 „Pythagoras, pythagorejci a figurální čísla“ 

V případě, že by žáci nejmenovali mezi důležitými osobnostmi starověkého Řecka 

Pythagora, dodal by tuto informaci učitel. Měl by také doplnit, kdo byli pythagorejci a čím se 

zabývali. Zde bych navrhovala využít tu část prezentace (viz Příloha I), která se tímto 

tématem zabývá. Žáci by se tedy dozvěděli, že se stoupenci Pythagora nazývali pythagorejci 

a mimo jiné studovali čísla, která rozdělili do několika skupin: lichá, sudá, sudé násobky 

sudých, liché násobky lichých, prvočísla a složená čísla, dokonalá čísla, figurální čísla (Struik, 

1963). Nyní bych se žáků zeptala, o kterých skupinách zmíněných čísel již slyšeli. 

Předpokládám, že z nižších ročníků znají čísla sudá, lichá, složená a prvočísla. Následovala 

by otázka, jak poznají právě tyto třídy čísel, a měli by alespoň pět od každé jmenovat. Pro 

zjištění hloubky jejich vědomostí z těchto oblastí by učitel mohl položit otázky: „Jsou 

prvočísla sudá nebo lichá?“, „ Jsou složená čísla sudá nebo lichá?“, „ Existuje sudé 

prvočíslo?“. U jejich odpovědí by měl vyžadovat i zdůvodnění jejich názoru. Tento krátký 

úvod by měl dosáhnout délky maximálně 15 minut.  

Pak budou žákům rozdány pracovní listy, které slouží k opakování prvočísel, složených 

čísel a s tím související dělitelností čísel (viz Příloha VI). Žáci by pracovali individuálně, poté 

by provedli kontrolu se spolužákem sedícím v lavici, mezitím by učitel výsledky úloh napsal 

na tabuli, ale tak, aby byly výsledky žákům zatím skryty. V prvním úkolu Pracovního listu se 

nachází tabulka se složenými čísly a prvočísly, žáci mají stejnou barvou zabarvit políčka 

prvočísel a další barvou složená čísla. Výsledkem má být letopočet, ke kterému musí uvést i 

k němu vázající se událost. Je možné, že jim nebude výsledný letopočet znám (jedná se o rok 

1620). Zjištění významné události57 v tomto roce tedy dostanou žáci jako domácí úkol. 

V dalším úkolu je pro žáky připravena opět tabulka, která obsahuje po řadě čísla 1 až 100. 

Úkolem je vyhledat všechna prvočísla. Následují úkoly souvisejí s prvočísly a žáci mají 

vytvořit prvočísla podle daných pokynů. K tomu jim může být nápomocná tabulka 

v předchozí úloze. V posledním úkolu si mají žáci procvičit sudá čísla – mezi čísly 2 až 95, 

která jsou různě umístěná, mají spojit všechna sudá čísla od 2 do 52. Pokud budou mít 

správné řešení, mělo by spojením všech správných čísel vzniknout letadlo.  

Vzhledem k tomu, že je tato práce s Pracovním listem pouhým opakováním, neměla by 

trvat 15 minut. Až budou mít žáci všechny úlohy hotové, může být otevřena tabule a žáci si 

                                                 
57 Vyluštěním je bitva na Bílé Hoře. 
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zkontrolují výsledky. V případě nejasnosti v některé úloze jej vysvětli žák, který má výsledek 

v pořádku, nebo učitel. 

5.2.8.4 Figurální čísla 

Nyní učitel promítne tu část prezentace, na níž byly zmíněny třídy čísel, kterými se 

pythagorejci zabývali. Jednou z nich jsou figurální čísla, která budou náplní zbytku spojených 

hodin. Na úvod je nutné zmínit význam tohoto pojmu: pythagorejci se totiž zabývali jak 

geometrií, tak i aritmetikou a zajímaly je vztahy mezi přirozenými čísly a geometrickými 

útvary. Právě z čísel poté vytvářeli geometrické útvary.  

Učitel rozdělí žáky do několika skupin (opět podle počtu žáků), každé skupině rozdá 

žetony a vyřkne úkol z prezentace (viz Příloha I): „Pythagorejci dostali za úkol od Pythagora, 

aby vyřešili jeho úlohu: vzhledem k jeho zálibě v geometrii ho zajímalo, zda lze vysázet sad 

ze stejného počtu stromů, když má mít první sad tvar čtverce a druhý tvar trojúhelníka“. Žáci 

by dostali zhruba 5 minut na vyřešení úkolu, poté by následovala společná kontrola 

s doplněním několika informací ohledně figurálních čísel. Pokud by ve třídě byli úspěšní 

řešitelé, byli by vyzváni k tabuli, aby načrtli a vysvětlili svůj postup řešení. V případě, že by 

nikdo na řešení ani výsledek nepřišel, demonstroval by jej na tabuli učitel nakreslením situace 

ze zadaného úkolu. Pokud by byla k dispozici interaktivní tabule, byl by náčrt s řešením 

připraven na ní. Učitel by žákům vyložil, že existuje několik druhů figurálních čísel. Zmínil 

by trojúhelníkové a obdélníkové, které měli žáci v úloze z prezentace. Mohla by následovat 

otázka, která jiná figurální čísla by mohla ještě existovat. Možná očekávaná odpověď by byla 

trojúhelníková čísla. Pokud ne, s odpovědí žákům může napomoci učitel nápovědou: „Jaké 

jiné geometrické útvary jste ještě probírali v hodinách matematiky?“  

Dále by zadal učitel žákům úkol najít ke každému zde zmíněnému figurálnímu číslu 

nejméně čtyři příklady. Každá skupina by své výsledky za pár minut prezentovala. Poté by se 

žáci snažili najít nejméně deset prvních trojúhelníkových, čtvercových a obdélníkových čísel, 

která by zakresloval na tabuli učitel nebo žáci. Učitel by měl říci, že se číslo 1 řadí mezi 

trojúhelníková, čtvercová i obdélníková čísla. Dle mého názoru není v tuto chvíli nutné 

vysvětlení. Následovalo by pouze v případě zájmu žáků. Učitel by se měl pokusit, aby žáci 

z několika uvedených čísel odvodili pravidlo pro výše jmenované typy figurálních čísel. 

Domnívám se, že žáci by neměli mít problém s „vytvářením“ pravidla pro čtvercová čísla 

a mohli by sami uvést, že se jedná o násobení jednoho čísla číslem stejným.  
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Následně by byla pozornost věnována obdélníkovým číslům. Žáci by dostali za úkol 

vytvořit ve skupinách několik obdélníkových čísel, které by jim mohly pomoci při vymýšlení 

pravidla na vytvoření obdélníkových čísel. Pokud by si nevěděli rady, uvedl by učitel jiná 

obdélníková čísla, která by nebyla napsaná na tabuli, aby se žáci pokusili vzorec určit. Stejný 

postup by mohl zvolit učitel i při tvoření pravidla pro určení trojúhelníkových čísel.  

Pro ověření správného pochopení figurálních čísel by žáci dostali několik úloh 

(viz Příloha III, úlohy 8, 9). Žáci by pracovali individuálně, poté by provedli kontrolu ve 

dvojicích a na konci hodiny by výsledky prezentovali. Pokud by měli problémy, učitel by jim 

vše potřebné vysvětlil.. 

 

5.3 Zhodnocení 

Podle mého názoru je mezipředmětové propojení matematiky (a její historie), zeměpisu 

a dějepisu ideální kombinací, která dokáže představit žákům komplexní pohled do konkrétní 

oblasti. V případech uvedených v této kapitole by žáci nepovažovali matematiku, zeměpis 

a historii za izolované předměty, ale viděli by příklady jejich mezipředmětového propojení.  

Navíc by si žáci upevnili dovednosti, které se v hodinách matematiky naučili. V případě 

„indického násobení“ mají možnost si uvědomit, že jim již známý způsob násobení není 

jediný, který lidé používali. Procvičováním nového způsobu násobení by také došlo k oživení 

potenciálně nudné činnosti – násobení desetinných čísel.  
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6 Závěr 

 

V závěru se vyjádřím k jednotlivým cílům své práce.  

a) Sumarizovat poznatky z některých zdrojů, které se zabývají využitím historie 

matematiky ve výuce. 

Na začátek bych chtěla říci, že nebylo snadné získat v knihovnách České republiky 

literaturu o genetické metodě, přestože o ní bylo v zahraničí napsáno mnoho knih. Nakonec 

jsem si opatřila literaturu v německém jazyce, která mi byla důležitým pramenem informací. 

Zásadní pasáže, které jsem uvedla v diplomové práci, jsem přeložila do českého jazyka. 

V kapitole 1 a 2 jsem shrnula práce, které se dotýkají možného využití historických 

prvků ve vyučování matematice. Poukázala jsem na to, že na zařazení historie do matematiky 

existují různé názory již od vzniku genetického principu, který se o včlenění historických 

prvků do výuky opírá. S těmito různými názory souvisí i různorodé chápání tohoto principu 

a jeho jednotlivé varianty. Zde musím dodat, že jsem zmínila pouze ty, které jsou podle mého 

názoru nejdůležitější. Usilovala jsem především o základní vhled do problematiky genetické 

metody. 

b) Analyzovat učebnice z hlediska jejich využití poznatků z historie matematiky.  

Ve třetí kapitole jsem popsala, jakým způsobem je prezentována historie v některých 

učebnicích matematiky, které tvoří u mnoha učitelů jeden z pilířů vyučování. Zjistila jsem, že 

ve vybraných řadách učebnic představují historické informace nebo úlohy ve většině případů 

rozšiřující funkci, která sice dává prostor pro utvoření si představy o historii matematiky, ale 

vzhledem k tomu, že jsou v mnoha případech tyto informace uvedené v úvodu knihy nebo na 

jejím konci, je možné, že je čtenář snadno přehlédne. Musím říct, že i mě při analýze učebnic 

některé historické informace obohatily. Abych ukázala, do jaké hloubky využili autoři historii 

matematiky v učebnicích, vypsala jsem jednak některé uvedené důležité poznatky, ale také 

různé významné osobnosti. Pro zajímavost jsem uvedla několik úloh z historie matematiky. 

c) Navrhnout a realizovat výukové experimenty, kde budou poznatky z historie 

matematiky zahrnuty ve výuce matematiky.  

Připravila jsem významnou část materiálů pro dva oborové dny zaměřené na využití 

historie matematiky ve výuce matematiky na FZŠ Táborská a následně jsem na základě 

pozorování a videozáznamů analyzovala jejich praktické použití. Domnívám se, že žákům 
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tyto aktivity rozšířily povědomí o historii nejen matematiky, například při povídání 

o Pythagorovi a pythagorejcích či při zpracování informací z vzdělávacího filmu. 

Hodnotím také kladně, že si při určitých činnostech zopakovali učivo, které již probírali (zápis 

dat na číselnou osu, výpočet plochy ostrova, prvočísla a čísla složená apod.). Kritické 

zhodnocení realizace navržených aktivit mi umožnilo získat poučení pro návrh vlastních 

výukových jednotek. 

d) Na základě výsledků experimentů navrhnout dvě výukové jednotky s využitím  

historie matematiky.  

V 5. kapitole jsem navrhla dvě výukové jednotky, které byly již částečně vyzkoušeny 

v rámci experimentů popsaných ve 4. kapitole, a to Indie a indické násobení a Pythagoras, 

pythagorejci a figurální čísla. Obě jednotky jsou podrobně popsány svými cíly, historickým 

vhledem, zařazením do výuky, časovým plánem a pomůckami. Na základě zkušeností 

z experimentů jsem též formulovala poznatky týkající se předpokládaného průběhu a návrhy, 

jak by měl učitel se žáky konkrétně pracovat. Oba náměty slouží nejen k rozvoji 

matematických poznatků žáků, ale též jako příklady propojení s jinými předměty, konkrétně 

dějepisem a zeměpisem. K oběma tématům jsem vytvořila prezentaci a pracovní listy pro 

žáky, které jsou uvedeny v přílohách. 

Problematika využití historie matematiky je velice široká a je otevřená dalšímu 

zkoumání. Např. je možné vybrat další partie historie a zpracovat je pro žáky různých 

věkových kategorií, navrhnout pracovní listy pro žáky a prezentace pro učitele, více spojit 

výuku s dějepisem apod.  
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8 Přílohy 

 
Příloha I – Prezentace o Pythagorovi a pythagorejcích 

 

 

Pythagoras ze Sámu,Pythagoras ze Sámu,

pythagorejcipythagorejci

 

 

Pythagoras ze SámuPythagoras ze Sámu

- narodil se někdy kolem roku 580 př.n.l.

- záznamy o něm byly sepsány až po 800 letech 

-během svého života poznával různé země:
v Egyptě byl zasvěcen do různých náboženských kultů,
v jižní Itálii založil spolek, který byl zároveň i politickou
stranou a náboženskou sektou –říkali si po svém
zakladateli „pythagorejci“

- Pythagoras viděl sám sebe jako jakéhosi poloboha:
„Jsou lidé, bozi a muži jako Pythagoras.“ 

- nazýván „otec čísel“
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Úkol:Úkol:

Kde se nachází ostrov Samos, ze kterého pochází Pythagoras?Kde se nachází ostrov Samos, ze kterého pochází Pythagoras?

(http://www.pickatrail.com/jupiter/location/europe/greece/map/samos.gif , 1.12. 2009)

 

ÚkolyÚkoly

1) Vyznačte na číselné ose Pythagorovo narození (kolem 1) Vyznačte na číselné ose Pythagorovo narození (kolem 
roku 580 př.n.l.)roku 580 př.n.l.)

2) Vyznačte na číselné ose, kdy o něm byly
sepsány záznamy (po 800 letech)
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Na mapě vyznačte Egypt a ItáliiNa mapě vyznačte Egypt a Itálii

(http://www.mapasveta.info/svet/mapa_sveta_slepa_mapa.html, 1.12. 2009)

 

Uvnitř spolku:

�� mezi pythagorejce nebyl přijat každýmezi pythagorejce nebyl přijat každý

�� považovali muže a ženy za sobě rovnépovažovali muže a ženy za sobě rovné

�� zpočátku museli žít několik let žáci v tichosti a zpočátku museli žít několik let žáci v tichosti a 
poslouchali jen přednášky svých učitelůposlouchali jen přednášky svých učitelů

�� dokud se žáci neosvědčili, zůstával Pythagoras dokud se žáci neosvědčili, zůstával Pythagoras 
nespatřen nespatřen –– zazníval pouze jeho hlas za závěsemzazníval pouze jeho hlas za závěsem

�� nesměli o svém učení mluvitnesměli o svém učení mluvit

�� jejich hlavním zaměstnáním bylo uvažováníjejich hlavním zaměstnáním bylo uvažování
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Uvnitř spolku:

�� byly dány přesné předpisy o oděvu a stravě (např. byly dány přesné předpisy o oděvu a stravě (např. 
bylo zakázáno nosit vlněný oděv a boty, jíst maso bylo zakázáno nosit vlněný oděv a boty, jíst maso 
apod.)apod.)

�� zabývali se aritmetikou a geometriízabývali se aritmetikou a geometrií

�� důraz na čistotu a řád, na uctívání bohů, na harmonii důraz na čistotu a řád, na uctívání bohů, na harmonii 
a přátelství mezi lidmia přátelství mezi lidmi

�� Pythagoras se všemi svými zásadami důsledně řídilPythagoras se všemi svými zásadami důsledně řídil

 

Uvnitř spolku:

�� žáci přirovnávali jeho učení ke slovům Bohažáci přirovnávali jeho učení ke slovům Boha
�� měli společné vlastnosti a dokonce i matematické měli společné vlastnosti a dokonce i matematické 

objevy, které udělaly, patřily všem a vobjevy, které udělaly, patřily všem a vkonečném konečném 
důsledku byly připsány Pythagorovi (a to i po jeho důsledku byly připsány Pythagorovi (a to i po jeho 
smrti smrti –– je proto těžké zjistit přesně, na co vlastně přišel je proto těžké zjistit přesně, na co vlastně přišel 
on sám)on sám)

�� později byl tento spolek rozehnán, ale pythagorejci později byl tento spolek rozehnán, ale pythagorejci 
existovali ještě téměř dvě stoletíexistovali ještě téměř dvě století
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Pythagorova přikázáníPythagorova přikázání

„Srdce nejíst“„Srdce nejíst“ nenaříkat si, netrápit se

„Nekrájet oheň mečem“ nedráždit naštvaného člověka 

„Nesedět na hokerlíku“ nežít nečinně

„Nechodit po vyšlapaných cestách“
nepřebírat slepě názor jiných

„Z v ěnce netrhat“ neporušovat zákony, které drží
společnost pohromadě

 

Co pythagorejci objevili:Co pythagorejci objevili:
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Teorie číselTeorie čísel

-- staré civilizace věřili, že je svět a lidská existence staré civilizace věřili, že je svět a lidská existence 
vv rukou bohů rukou bohů –– pythagorejci pythagorejci kladli důraz na lidský kladli důraz na lidský 
rozumrozum aa uvažováníuvažovánía vycházeli za vycházeli ztoho, že je toho, že je 
základem všeho číslozákladem všeho číslo

- tito matematici se snažili vysvětlit pohyby slunce, 
měsíce a planet
- základem jejich filosofie bylo, že všechno je 
číslo:
číslo 1považovalo za číslo rozumu
číslo 2bylo ženské číslo, číslo názoru
číslo 3bylo mužské číslo, číslo harmonie
- číslo chápali jako počet věcí

 

Úkoly:Úkoly:

Jak nazýváme čísla, kterými se pythagorejci Jak nazýváme čísla, kterými se pythagorejci 
zabývali?zabývali?

Jaká jiná čísla znáte?
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ČČísla byla rozdělena do tříd:ísla byla rozdělena do tříd:

�� sudásudá

�� lichálichá

�� sudé násobky sudýchsudé násobky sudých

�� liché násobky lichýchliché násobky lichých

�� přímková čísla (prvočísla)přímková čísla (prvočísla)

�� součinová čísla (složená čísla)součinová čísla (složená čísla)

�� dokonalá čísladokonalá čísla

�� figurální číslafigurální čísla

Některé pojmy již znáte – co znamenají?

 

Teorie sudého a lichéhoTeorie sudého a lichého

�� součet několika sudých čísel je sudé číslosoučet několika sudých čísel je sudé číslo

�� sudý (lichý) součet lichých čísel je sudý (lichý)sudý (lichý) součet lichých čísel je sudý (lichý)

�� rozdíl dvou sudých čísel (lichých) čísel je sudýrozdíl dvou sudých čísel (lichých) čísel je sudý

�� rozdíl sudého a lichého je lichýrozdíl sudého a lichého je lichý

�� jestliže liché dělí sudé, tak dělí i jeho polovinu jestliže liché dělí sudé, tak dělí i jeho polovinu 

Zahrajte si na pythagorejce a zjistěte, zda se 
nemýlili.
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Figurální číslaFigurální čísla

�� ččísla zobrazovali jako body, které seskupovali do ísla zobrazovali jako body, které seskupovali do 
geometrických obrazců a tělesgeometrických obrazců a těles

�� pythagorejci se zajímali také o vztahy mezi pythagorejci se zajímali také o vztahy mezi 
přirozenými čísly a geometrickými útvarypřirozenými čísly a geometrickými útvary

�� ke geometrické interpretaci přirozených čísel ke geometrické interpretaci přirozených čísel 
používali kamínky, které rovnali do geometrických používali kamínky, které rovnali do geometrických 
obrazcůobrazců

 

ÚkolÚkol

�� Pythagorejci dostali za úkol od Pythagora, aby Pythagorejci dostali za úkol od Pythagora, aby 
vyřešili jeho úlohu: vzhledem kvyřešili jeho úlohu: vzhledem kjeho zálibě jeho zálibě 

vv geometrii ho zajímalo, zda geometrii ho zajímalo, zda lze vysázet sad ze lze vysázet sad ze 
stejného počtu stromů, když má mít první sad stejného počtu stromů, když má mít první sad 

tvar čtverce a druhý tvar trojúhelníka.tvar čtverce a druhý tvar trojúhelníka.
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Příloha II - Samos 

 

 

                  (http://www.greeka.com/eastern_aegean/samos/samos-map.htm, 1.12. 2009)
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Příloha III – Pracovní list (Figurální čísla) 

 

Pracovní list 
Figurální čísla 

 
1. Doplňte tajenku: 
 

1
2
3
4
5
6
7
8  

 
  
1. Jak se jmenuje legendární matematik, filosof a astronom, který se zabýval mimo jiné  

i teorií čísel? 
2. Ostrov, ze kterého Pythagoras pochází, se nachází u které země? 
3. Jak se nazývají čísla, která úzce souvisí s geometrickými útvary? 
4. Co nesměli jíst pythagorejci? 
5. Pythagorejci zobrazovali čísla jako body a seskupovali je do geometrických obrazců a 

těles, při tom si pomáhali čím? 
6. Jak se nazývá ostrov, ze kterého pochází Pythagoras? 
7. Jak pythagorejci nazývali složená čísla? 
8. Jak se nazývala skupina filosofů a matematiků, která se zabývala geometrií a aritmetikou, 

kladla důraz na řád a uctívání bohů a získala název po svém zakladateli? 
 
Tajenka: ___________________________________ čísla 
 
Existují taková? 
 
2. Znázorněte několik figurálních čísel 
 
 
3. Znázorněte 
a) prvních šest trojúhelníkových čísel 
 
 
b) prvních šest čtvercových čísel 
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4. Pokračujte v řadě trojúhelníkových a čtvercových čísel. 
 
 
 
 
 
5. Odvoďte pravidlo pro vyjádření čtvercových a obdélníkových čísel. 
 
 
 
 
 
6. Odvoďte pravidlo pro vyjádření trojúhelníkových čísel. 
 
 
 
 
 
7. Lze vyjádřit obdélníková nebo čtvercová čísla pomocí trojúhelníkových čísel? 
 
 
 
8. Z řady čísel 1, 3, 6,015, 16, 21, 28, 36, 45, 49, 55, 66, 81, 91, 105, 120, 121, 136, 171, 190, 

210, 231, 253, 276, 300  vyberte všechna čísla 

a) trojúhelníková 

b) čtvercová 

c) trojúhelníková a současně čtvercová 

 

9. Ve skupině čísel škrtněte všechna čtvercová čísla, trojúhelníková čísla a prvočísla: 
 
101   102   103   104   105   106   107   108   109   110 
111   112   113   114   115   116   117   118   119   120 
121   122   123   124   125   126   127   128   129   130 
131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 
141   142   143   144   145   146   147   148   149   150 
151   152   153   154   155   156   157   158   159   160 
161   162   163   164   165   166   167   168   169   170 
171   172   173   174   175   176   177   178   179   180 
181   182   183   184   185   186   187   188   189   190 
191   192   193   194   195   196   197   198   199   200 
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Příloha IV – Pracovní list k filmu 

 

Pracovní list 
 
1. Čím se zabýval Demokritos? 
 
 
 
 
 
 
2. Čím se zabýval Eratosthenes? 
 
 
 
 
 
 
3. Zapište vynálezy Archiméda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Přiřaďte: (jedno jméno je navíc – doplňte, co jste o něm slyšeli) 
 
Pythagoras                                                           sochař 
Sofokles                                                               otec lékařství 
Sokrates                                                                filosof 
Hippokrates                                                          dramatik 
Feidiás                                                                  matematik 
Euripides                                                                
 
5. Jaká jména byla ještě zmíněna? 
 
 
 
 
6. Která z těchto jmen zmíněna nebyla? 
Demokritos, Thalés, Feidiás, Anaxagoras, Archimédes, Apolonios 
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 Příloha V – Tabulky k „indickému násobení“ 
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Příloha VI – Pracovní list (Prvočísla, dělitelnost čísel) 
 

Pracovní list 
Prvočísla, dělitelnost čísel 

 
1.  Rozlište barevně čísla složená a prvočísla 

 

4 73 75 41 29 83 95 3 97 43 82 31 2 11 

35 61 80 89 50 36 9 17 10 5 69 61 38 59 

29 97 18 53 7 13 56 39 22 71 44 19 6 37 

62 11 56 67 81 59 100 78 19 15 26 83 42 13 

91 31 44 19 47 79 63 41 29 2 49 7 53 43 

(http://dum.rvp.cz/materialy/delitelnost-2.html, 1.12. 2009) 
 

Který letopočet ti vyšel? Co o něm víš?   _________________________________________ 
 
 

2. Hledejte prvočísla 
 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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3. Najděte nejmenší prvočíslo větší než 840.  

 

4. Vytvořte prvočíslo z číslic 2 a 3. 

 

5. Vytvořte prvočíslo z číslic 1, 2, 3 a 4. Každou číslici použijte jednou. 

 

6. Čísla 2 a 3 jsou dvě po sobě jdoucí čísla a současně prvočísla. Najděte jinou dvojici 

prvočísel, která jsou dvě po sobě jdoucí prvočísla. 

 

7. Spojte všechna sudá čísla od 2 do 52. Co vyjde? 
 
 
 

                 (http://dum.rvp.cz/materialy/suda-cisla-znaci-cestu-3.html, 2.12. 2009) 


